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ὈΙΟ Ζθα Ὀγ ἰΠμ6 ᾿πἰθυηθὶ Αγοῃΐνθ 

Ϊη 2011 νντῃ [Πα] η6 ἱΓΟΠῚ 

{)ηἰνθιϑίίγ οἱ Τογοηΐο 

Πἰρυμνννννν.  γοηΪνθ. ον μαθί ϑκγγουϑηδθθϑίβοΟχθηο 





ἿὟῪ νν. 
“ΚΗ πλ  Ή ορενΣς Ἱτ ΕΣ. 

ἘΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ς- ᾿ ὧν ν" οαἂῖς “Ὁ Ἐκ Ν ἰϑε 

ΤΟΝΌΟΝ: 



ΓΌΝΟΝ: 
ΨΕΙΝΤΕΡ ΒΥ 7, ΨΕΠΥΠΕΙΜΕῈΒ ΑΝῸ 60,» 

ΕἸΝΒΒΌΣΥ οτηαῦρ, 



ΡΒΕΕΑΟΕ. 

ἸῊΙ5 οἀπίου οἵ ἴμ6 Απαραβὶβ οἵ Χϑμβόρβοι 18 

[ουμάοά οπ, πᾶ ρυϊπίθα ἤτοι. ἴπ6 ὑοχὺ ΠΕΣ 5 

Τὶπἀου 8 Ιᾶτσον δἀϊίοῃ, 1826. ὙΥ̓Βοτονοὺ 1 ἀπΠἴοτβ 

ποιὰ που 5. οἀϊοῃι, [6 ναυιδί!οῃ 15 πῃοίϊρα αὖ 

ἴμε ἴοι οὗ μ6 ραρθ. ΤῈ (]οσῖηρ ἃτο ὑμ6 ΔὉ- 

Ῥγθυϊαϊίομβ υϑεα ἰο ᾿πᾶϊοαίθ [88 ναγϊδίϊομβ οἵ [86 

ἀἰογθηΐ δα ομβ πίοι 1 μανθ οοΙη ρα ΓΘα :--- 

.. ΤιμάοΥ 8 οα. 1825. 

ξ: ΒογΠΘΙΏΒΠΗ 8; 1825. 

ο. ῬΟΡΡΟ᾿Β, 1827. 

᾿ς ΘΟΒ οἰ ἀθυ᾽8, ΟὨΪΥ͂ ΟΟΟΔΒΙΟΠΆΠΥ αποῖθα. 

.. ΑἸά πο, 85 αυοίθα ὈΥ͂ εὐ ὰ 

.. Κυῦρον᾽β, 1880. “-»ὥῶυσο 

Κυνῦρετν᾽β βάϊ]οη τγᾶϑ οοΙαρατθα ΟὨΪΥ τ ἃ Ῥϑτ 

οὗ ἴμ6 βἰχία, δῃᾷ σὺ [86 βϑυθηῦῃ Ροοκ. 

ΤῊ6 αροργονϊαύίουβ υϑοᾷ ἰο ἀδθῃοΐθ τὴ6 Μϑ55. 816 

ἴῆοβο οὗ Τληδουῖβ οἀϊίοη οἵ 1826, ψῖρὰ τῃ6 ΔΡ- 



1 ῬΒΕΕΑΟΘΕ. 

ΡῬϑμάϊχ. Αὐ ργββθηῦ, 10 τιϑῦ 6 5! Ποϊθηῦ ἰο βΒίαϊθ 

{μπαῦ 8. ἢ. ο. ἃ. 6. ὅτ ὅπ6 Μ55. ψβιοῦ δὴ δαϊΐου 

νοῦ] ἰα Κα [Ὁ 18 σ 1465 1ἢ ΘΌΠΟΙΑΙ, Ὀαὺ ποὺ γγ1}- 

οαὖ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΥ Δβκῖηρ δάνιοθ οἵ {ποβθ ἴο πβῖοῇ 

ΟΥΤΠΟΒ. Πᾶνα δββιριιθα ἃ Β:η816ῦ ναϊὰ6. Τπθ ΜΝ. 

αποίοα 1ῃ ΤΠ ΔΟΥ 5 ΑΡΡΘΠΟΙΧ ὑγ 16 ΟἸΪΥ ΘοΟΠΒα] θα 

ἴῃ ΘΧΘΙ]ηηρ ὑμ6 [οχὺ οὗ {π6 Ἰατθδυ ῬόοοΙκΒ, 88 1 ἀϊὰ 

Ὠοὺ Ῥόββθθβ ὕμθβθ ψδιι Οη8 δὖὺ 8 ΘΆΓΠΘΤ ΡΘοα. 

ὙΠ ταβρϑοῦ ἰο [ῃ8 νδιϊδθοηβ οὗ ὑμ6 Μ55. ποϊϊοθα 

αὖ [Π6 ἴοοῦ οὗὁἨ {μ6 ρᾷρθ, ὕποβθ ον ἤν Ὀθθη τὸ- 

οἸβύθοσθα ὙΠΟ βθοιηθα οἵ πηροτίδῃςθ, οἰ. ΤῸΓ 

1Ππ| τηθαπῖηρ οἵὨ ὑπ6 ἰαχύ, ΟΥ ὕπ8 οὐγιμοϊορῖοαὶ [ΌσΤΩ 

οἵ 16 ψοτὰ, οὐ ἴοσ ὑπ6 βυῃίδουοα βαρ; γοὺ 616 

ΔΥ6. ἀΟΙ Υ]6588 ΤΩΘΠΥ͂ νΔΙΙΘΙΠΟΏΒ ποίθα ὙΠΟ ΤΠΔΥ͂ 

Β6Θ11 ὙΘΙΥ͂ ὑ1Π|πρ’, ὙγΥ Π116. ΟὔΠ6.5 οὐ Τλοσθ πηρουΐίϑποβ 

ΤῊ ΔῪ πανο Ὀθοπ οπηίίθα, 

ΘΟΙΏΘ ἸΠΟΟΠΒΙΒύΘ ΠΟΙ 68. Ὑ7{}}} ΡῈ ἰουπα ἴῃ {86 τηοάθ 

οὗ ψύυϊθίηρ ποσάβ; [ὉΓ ΘΧΘΏΡΙΘ, Βα0 ἢ 88 οὐκοῦν, 

οὔκουν, ΟΥ οὐκ οὖν : στερουμένους, στερόμεθα: ἃπά 

ΟΥΠΘΙ ΘΙΤΟΥΒ Οἱ ΟἸΊΙΒΒΙΟΠ. 1π ποίϊΟΙ σ᾽ ἀἸΒΟΥΘΡΘ ΠΟΙ 68 

οἵ {86 Μ55. δῃᾶ βαϊΐουβ, οὐ οἵ )υάρτηρηῦ 1ῃ {ῃ6 

ΘΠοῖοθ οὗ τϑαάϊηρβ, Οἱ δυτινίηρ αὖ [Π6 6πά οὗ ἢϊ5 

ἸΑΡΟυΣ, δ Θαϊΐου [6 6]58 ἐπαῦ, ἐπΠουρῊ 6 [88 ἰθασπθᾶ 

ΒΟΙ Θ ΒΒ] ἔτομ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ, Π6 85 501] τπθοῃ ἴο 

Ἰρασὴ αροιῦ [15 δαΐμου. Αὐ ἃ ἔπύαστο ἄτη 1 σι} 



ΡΒΕΒΑΟΘΕ. Ὺ 

οἵνθ ΤΘᾶΒΟῚ8. [ὉΓ {Π6 τοδ!ηρδ ὙΥΠ1Ο]., 1 ΒΟΠῚ6 ΟΆ868, 

1 μαᾶνο ρτγοίθυγθα; ἀπ, ἴῃ οὔ οαβ88, 1 85Π8}} δα ορύ 

ΒΟἢ ΟΠΔΩΡῸΒ ἃ8 ἃ Τ]ΟΤ6 ΟΕΤΟία] βύπαν οἱ {ῃ6 ουἹ- 

ΘΊη8] ΤηΔΥ βυρροβῦ. 

ΤΠ ρυποίαδίοι οἵ {115 βα!Ποῃ 18 ἃ Κη οἵ τηθᾶῃ 

Ὀούσθθῃ ὑμαῦ οὗ ιπάουῇ δπα Ῥορρο; {6 ἰαὐίου 

ἰοχὺ Ὀοΐηρ ον ]οδάθα πὰ ροϊηΐβ, νυ 116 {παὺ οὗ 

Τιπάοτξ, ρουμαρ8, σαμΐβ ἃ ἴθ τοτο ἴο δαδρὺ 1 ἴο 

[16 'β6 οἵἩ γουῃρ' βὐπαθηΐβ. [Ὁ τηδυ, μονονοὺ, Ὀ6 

ΒΘΙΘΙΥ ἀββουίθα, ὑπαὺ ὑπΠ6 ἰοχὺ οἵ Πιπαοτῇ 15, ἴῃ {815 

τοϑρθοί, ἰο Ῥ6 ρυϑίθιτθα ἴο ὑπαὺ οἵ Ῥορρο; Ποὺ 18 

{π6 Ῥυπούιδίίοῃ οἵὁἨ ατθοῖκς ὈοΟΚ5 ἃ τηδίξοι οἵ 51η48}} 

Ἰπηρουίαποθ. πα θηΐβ 111} ΠΟΥ Δοα το 8η οχϑοῦ 

Κπον δάσο οὗ ατθοὶς βυῃΐαχ, τιη]688 ὑπον Ἰθαστη 0 

ἀϑοθυίαϊ {πΠ6 τηθϑηϊησ οἵ {πΠ6 δαΐμον ὈῪ ἃ οατγθία] 

αἰϊοιίϊοι ἴο {π6 ογάου οἵ ὑῃ6 σοσυαϑ, σι {π6 δὰ- 

ποῖ ΠΙτηβο ἢ μα5 δἀορίοά, τιῦπουῦ ὑταβίηρ' ἴο ρα πο- 

δαδίϊομ 85 8η ὉΠΘΙΙΩΡ ο᾽ΠἋ6; ἃ Πα 51} 6585 ἰο δ 

ἸΤΩΘΡΊΠΔΤΥ ΟΥ̓ΔΟΙ οἵἨ σγουὰβ ὙΠΙΟὴ Π6 πδδ] τηο 65 

οἵ ᾿Ἰηϑίγποίϊοῃ τϑοοχητηθηᾶ. 

α. [οκα. 

ὕηϊυογϑὶίῃ 0) Τιοπάοη, 

ὔυωπο, 1891. 



ΒΕΟΟΝΌῸ ΕὈΙΤΙΟΝ. 

ΤῊΒ ἰοχὺ οὗ {818 δαϊύοη μα8 θη οδγθία του 86; 

δα βοὴθ δ ]1οη5 πα αἰτοσαύϊομβ παν Ὀθθη τη866 

τῇ {π6 βῃογὺ [οοὐ-ποίθϑ. 

ᾳ. ἰ,. 

Τοπάοῃ, 1887. 

Α ποῦ ϑυτηηδιυ, δηἃ δὴ [πάθχ οἵ ῬσΌρϑΥ 

Νᾷ65 μάνα Ὀδθθη 844 6ά. 

ΤΗΙΒῸ ΕΘΙΤΙΟΝ. 

ΤΉΙΒ βἀτθοη ἢδ5 Ὀθθη ΟΥ̓ ΘΓΆΠΥ ΤΟΥΊΒ6α; δηα 8οιη6 

ἰτουδίϊοηβ πᾶνο ὈΘΘη τηδᾶθ ἴῃ {π6 ἰοχύ, μα ἃ ἴθ ἡ 

Δα!!! 8 1η {ῃ6 ποίθϑ. 

6.1. 

Τοπάοηῃ, 1848. 



6σπ. 1. 

ΠῚ. 

ΤΥ. 

ΞΌΜΜΑΒΥ. 

ΒΟΟΚΊ 1. 

ΟΝ {86 ἀραίῃ οἵ Τρασῖαβ, δηᾶ {π6 δοοθβϑβϑίοη οὗ 
Αὐἰάχοσχ 8 ἴο ὑπῃ6 ῃτΌπ6 οἵ Ῥοσβία, ΟΥΤΒ 18 δο- 
οπβοα οἵ ἰγθάβοῃ ὈΥ ΤΊΒΒΑΡΉΘΥΠΘ8, 8 Πα ἸπηρυἸδοπρά 
ὈΥ {πΠ6 Κὶπρ Π8 τόπου; οἡ 15 τηούμου β ἰηΐοτ- 
ΟΟβϑίοη Β6 Οὐδ! ηΒ 15 ΠΡΟυύυ, Δ Πα ΤΘΟΧΠΒ ὕο Ὠ15 
ΒΑΙΤΑΡΥ. Ηδθ 5ΒΘΟΥΘΟ]Υ ΓΔ Κ65 ῬΥΘΡΑΓΑ ΟΠ Β ΤΌΣ Ὑ7ὰ 
ἀρϑῖηβῦ 15 ὈΤΟύΠ6., Πα οΟΠ]]Θούβ ἃ ἰᾶσοθ ΔΙΊηΥ, ρᾶτῦ 
οὗ ψ ΒΟ ἃγ6 ασθθβ, ὉΠΟΥ͂ ῥτθίθηοθ οἵ τηϑγο]ηρ' 

. ἀραϊηδῦ 1ΠηΠ6 ῬιΙβιαϊδηβ. ὃ Ηθ τηᾶσοθθβ ΓΠΤΟῸΡῊ 
Πγάϊα, ῬΕγυρία, πα Τυγοδοηῖα, ᾿πο Οδρρδάοοῖδ; 
ὙΏΠΘΠΟΘ. ἢ8 βηΐουβ ΟἸ]1οῖα; Π6 ἢπα45 ΤΑΥΒῚ ἀδβοσίρα 
ὈΥ ὕπ6 Κίπρ' ΘΙ ΎΘΠΠ6515; ὙΠ 0, αὖ Ἰἰαϑύ, ὈῪ [Π6 ρογ- 
ΒΆΘΒΙΟΝ. οἵ [Π6 ψθθη 18 Ὑγ]ΐ8, μὰ5 δὴ ᾿ῃοΥΎ]Θ 
ΜΠ ΟγταβΒ. ὁ ΤῊ6 ΟὙὝΘΕΚ ΒΟ] 165 βαβρθοῦ {Π6 
ΤΘ 8] οὈ]θοῦ οἵ {ῃ6 ὀχρϑαϊδοη; δηα ΟἸθαγο 8, οΠ6 
οἵ [Π6 αὙτϑοῖκ Θουηγ Δ] 6Υ8, ΠΔΥΤΟΎ Υ Θβοῶρθ5 Ὀθὶηρ 
βίοηθα ὈΥ 18 ἴγοορθ. Ογτὰβ ααϊοίβ (Π6 αἰβίατθ- 
ἃπορ, Ὀαῦ 5.111 ἀο65 ποῦ δοϊζηον]θαρ ἢϊ58. ἀθβΙρῈ 
ἀρϑιτϑῦ {Π6 Κίηρ. ᾧ Ογτὰβ δάνδῃοαβ ἴο 1551, γΠΘ ΓΘ 
ἢ 18 Ἰοἰπθα ὈΥ 818 θοῦ; μ6 βπίθυβ ὅσια, πα θῃ- 
ΟΔΤΩΡ5 δὖ Μυγτγϊδηάταβ. Αὐ {15 ρίαοθ ὕνο οἵ {π6 
ΟὝσοὶς οοτητ 8 65 ἀθβουῦ 1 ΒΟΠῚΘ γ655615, θαΐ 
816. ποῦ Ρυτϑαθα ὈῪ γταβ. αὐ {ῃ6 ΕΡΗταΐθβ 
Ογσῖιβ τη κο8 Κπονγῃ Π15 Τϑὰ] οὈ]θοῦ ἴο 6 ατροκ 
ἼΤΟΟΡΒ, ὙΠῸ τητηγ, Δ Πα Υοΐαβ6 [0 ΟΥΌΒΒ [Π6 ΤΟΙ 
11] Μϑηοη, οὔθ οἵ [Π617 ΘΟΙΏΤΊΔΠαΘΓΒ, βούβ {Π6 6χ- 



ν 111 

Βοοκ [. 

ΟΗ.Υ. 

γΠ. 

νΠ. 

ΙΧ, 

ΟΗ. 1. 

ΒΌΜΜΑΒΥ. 

ΔΙΏΡΙ6. ὃ [ἢ {γαυϑυβιηρ ῃ6 ἀδθβοῦῦ οἵ Αὐδθίδ, 
ΔΙΟηρ' [Π6 Ὀ8ΗΚΒ οἵ [Π6 Υἴνου, [Π6 ΔΙΊΤΩΥ ΒιΠο 8 ἔγοση 
νγϑηῦ οἵἨ ῬΓΟΥΙΒΙΟΏΒ; ΠΟΥ͂ ῬΓΟΘΆΤΘ ἃ ΒΌΡΡΙΥ ΠΌΤΩ 
ΟΠΒδυγηδηαᾶθ, ἃ ὕονσῃῃ Οἢ {Π6 ορροβιΐθ Ῥφηκ οἵ {6 
ἘΠΡΗχαῖθθ. Α σΌΔΙΥΘΙ ἃυῖδ65. Ὀθύνγθθη ὕπ6 ασθοῖκ 
ἸΤΟΟΡΒ. οἵ ΟἸθασομιβ μὰ Μϑῃοη, ΒΟ 15 1 ἢ 
αἰ που] βου]θα Ὁγ γγαβ. ὁ Τ͵Ίδοθβ οὔ {Π6 Κιηρ᾿ 5 
ΤΤΌΟΡΒ 816 ΠΟΥ ψΊ810186. Οτοπίθββ, ἃ ΠΟ]86 Ῥϑυβῖ8ῃ, 
οἴδυβ ἴο βαβίθη [υυ νᾶ ὙΨ1Π Βουη6 ΠΟΥΒΘΙΊΘη, δ η 
ἸΔΥ δἃῃ ΔΙΑ 8) [Ὁ ὑμ6 ΚΙπρβ ἴΌσοθ : Ὀβίοσα, μ6 
Ἰθρανθϑ [Π6 θὴρ [8 15 [Ὁ ηα ἴο Ὀ6 ἴῃ ΟΟΥΤΟΒΡΟΠά- 
6Π06 ΜΠ} {Π6 Κίηρ,, ἃπα 15 Ραύ ἰο ἀθαῖ. ὃ Ογτὰβ 
Θηΐουβ ΒΑΌΥ]οηΐδ, 8ηα ΥονΊθυγβ Π18 ὑτοορβ; 6 ῥτο- 
Τ1568 ὕΠ6 πὶ συθαῦ γϑυγα 5 1η 6886 οἵ ν]Ἱοΐου᾽Υ. Η18 
ΔΙΤΩΥ͂ δάνδηοθβ 1 ΟΥ̓ΘΡ οὗ Ῥα[|6:; Ὀαΐ, ΒΡΡροβίῃρ ᾿ 
186 Κίῃρ' “1}} ποῦ βαζασὰ 8δῃ θηρβροπιθηῦ, ΟΥΤῚΒ 
ῬΘΡΊΏΒ ἴο ῬΙΟΟΘΘα ὙΠ 1655 οδα10η, ᾧ Α1]} δὖ οὔοθ 
ΤΏΠΘΥ 566 Π6 ΘΗΘΙΩΥ ϑαάνδποίηρ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ οἵ Ὀαδί[]6, 
Δηα ὨΔΒΕΠΥ ῬΥΘΡΑΓΘ [ῸΓ Θηρδρθιηθηῦ. ΤῊ ατρθῖβ, 
Ὑ0 ἴοστη {πΠ6 τὶρῃῦ τηρ, οα [86 ὈΔηΚ οἵ {86 Ἐπ- 
ΡῬΩταῖθβ, ραῦ ἴο ΠΙρμὺ [Π6 τοορβ ορροββα ἴο ὕμθῃη, 
8 Ῥυγϑαθ Ποῖ 8016 αἰδβίδμοθ. ΟὙΤΊΒ, ὙΠῸ 15 
ἴῃ. [Π6 οϑηΐσθ, δία κϑ ὑπ6 Κιηρ,, Ὀπὺ 15 Κ|Π164, 8 Οὰ 
Ἠ158 ἀθαΐῃ πηοϑύ οἵ {ῃη6 Ῥϑυβίδῃβ Ηγ: {Π6 ἔγιθπαβ οἵ 
Ογγῖιβ 8411] ρϑυβὴ ἢ πὶ οχοθρύ ΑὐἹθοβ, ὙΠῸ 18 
«6 ἢχβῦ ἴο ὑπ ἀναγ. ὃ Τὴη6 Κίηρ, ἴῃ ἴΠ6 Ρὰτ- 
Β10, ΤΘΔΟΠ65. ὕΠ6 οδπιρ οὗ Ογσταβ, δπα, αἴδου ρ]αη- 
ἀουίηρ 10, δάνϑηοθβ ἀραϊηδὺ [Π6 ΟὙΘΘΚ5, ὈῪ ΠΟΙ 
Ἠ6 15 τϑραΐίβθα. 

ΒΟΟΚ ΤΠ. 

Οἱ {61} γϑῦπσ ἢ ἴο [6 οδιηρ, ὕΠ6 ΟἼΘΘΚΒ ἃΓ6 801- 
ΡΥΙΒθα ἴο μθδν οἵ [16 ἀθαίῃ οἵ ὥγτιβ. Ατσϊθὰβ ἀ6- 
ΟἸ1η68 {π6 ΤὭγομθ ΒΙΟ. ἐμ6 ατθοῖκβ δάνιβα Ὠΐτα ἴο 
οἰαῖτη, 8ηα ΤΌΒΟΪνΘ8. ἴο τούτη ἴο Ἰοηΐδ : {π6 Κίηρ 
Β6η45. ἴο ἀοιηδηα {Π6 βυθιηϊβδίοη οὐ {μ86 ΟὝβαῖκβ, 
ψ ἢ ὑμγραῖβ 1 (ΠΘῪ αὐϊοπιρύ ἴο Ιθᾶνθ {Π|611 οδτηΡ. 



ΘΌΜΜΑΕΥ. ΙΧ 

Βοοκ Π. 
ΟἩ.11.8 ΤῊΘ ΟὙθοῖτβ στοίαβο ἴο ΒΤ ΠΟΥ, 84 Τ]ΔΤΟΙ ἴο 

ΠῚ. 

ΙΝ. 

ΠεΕ.]. 

1Π6 οαῺΡ οὗ Αὐιθῦβ ἴο οοηβι} δροιῦ {Π 61} Τϑύαγῃ. 
Ταχίηρ' [Π6 πὶρηὐ, {Π6 ὩΥΤΩΥ 18 Βο᾽Σρα Ὑ] ἢ ἃ ῬΘΗΪΟ. 
 Νοχύ τηοσυηΐηρ ὕΠ6 Κίηρ 86Πη418 ὕο ῬΙΌΡΟΒΘ [ΒΥΤῚ5 
οὗ ῬΡθδοθ, ἃΠ4 ΒΈΡΡΙ165 ὉΠ 61 ὙΥ10 ῬΓΟν ΒΙΟὴΒ ἀΌΤΊΩρ; 
16 πϑρούϊα ]οη8:; οἡ. ΠΘαΥηρ' {Π6 τα] ῆοθ ὈῪ ΠΟ 
ὕμου πᾶν Ῥθθὴ ἄγανσι ᾿πίο {Π6 ὑγὰ, μ6 Θοηβθῃηΐβ, 
ἃ8 ΤΊΒΒΆΡΠΟΥΠΘΒ ΤΟΡοτΐβ ο [6 ατροῖζϑ, ἴο ἃ] ]ονν 
ὉΠθτὰ ἴο σύμ ΠοπιΘ ΤΠΓΟῸρΡ ἢ Π18 ἀοΙ]Π]Ο0η8, ἐπα 
ἴο ἢανο ΤΙῚΒΒΑΡΉΘΙΠ68 88 ὕπο ῖν ραϊά6. ὁ ΤΏΘ ατροῖκβ 
αἀἰβίσιιδῦ Ὀούῃ Αὐἱθοβ πα ΓΓΊΒΒΡΉΘΥΠΘΒ, ἀπ ἀθίου- 
ΙῊΪΠ6 ἴο ΙΏ8ΤῸ. ἀρατὺ ἴτοη {ῃ6 Ῥρυβϑίδῃ [ΌΤΟΘΒ. 
ΤΉΘΥ ΘΟΙΏΙΏΘΠΟΘ [Π6 Τ Δ ΓΟΠ, [Ὁ] νυ ηρ' ΤΊΒΒΑΡΏΘΙΠΘΒ, 
ΡῬα85 86 Μραΐδῃ νγ8]1, δπα δἰἴθουνγαυ 8 οὐοϑ5. {86 

. ΤΙρτῖβ. ὁ θυσίηρ' ἃ Πα] δὖ {86 τῖνοσ Ζαραΐαδβ, (]6- 
ΔΙΌΉτΙΒ ΘΠ ἀθαυ Ο8 ἴο ρα 8 δῃᾶ ἴο 811 τηυύπαὶ 
ΒΌΒΡΙΟΙΟΙ, ὈΥ δὴ ἰηΐθγυίθνυν Ὑγἢ ΓΓΊΒΒΡΉΘΙΠΘΒ, δ 
ὙΓΠΟΒ6 ἀθβτ6 Π6 ὉΟΠΊ68 ἴο {8 Ῥϑυβίδῃ δ ὙΠ 
ἴΟῸΙ ΟΥ̓ΠΘΙ ΘΠΘΥΑΪΒ, Δ Πα ὑνγθηΐυ οαρίαιηβ. ΤῊΘ 
Ῥουβίδη8 ΤΊ ΚΘ ῬΓΊΒΟΠΘΙΒ οὗὨ ὕμϑτ 811, ἃ πα ουθηΐτι- 
ΔΠγ Ῥαῦ {Πθπὶ ἴο ἀθαίῃ ; {Π6Ὺ 4180 β56π4 ΑΥἸδθὰβ ἴο 
188 ατθθκ οδὴρ ἴο ὈΙα {πθπὶ οἴ ἋΡ ὑΠμ6 11 ΔΙΤΩΒ : 
[ῃ6 ατρθοκ5 τοῖσδ ἴο ΒΤ  Πάοχ. 

ΒΟΟΚ Τῃ. 

ΤῊΘ ἀε]θοίεα βίαίβ οὔ ἴπ6 συ. Χϑηορθοη, δὴ 
Αὐμβϑηΐδῃ, δὐξθπιρίβ ἴο τοβ6 ὑΠ6πὶ ἴο δχθυῦοη, πὰ 
δὖ Ἰαβῦ βυαοοθ6α8 1 ΔΒΒΘΠΊ ΠΗ [Π6 Βπνγ]ηρ' ΡῈ η6- 
ΤᾺ18 δηα οδρίβι δ, ὑυῇοσα μ6 ρϑυβαδᾶθβ ἴο δἰθοῦ Πϑὺν 
ΘΟΙΠΠΊΘΠΘΙΒ : ΧΘΠΟΡΒΟΙ Β]Πη561} 15 δἱθοίθα ἢ 

. οἴμουθ. ᾧ Αἴ ἃ Θο.Π0}} μ6]ἃ ὈΥ [Π8 ΠΟΥ ρΌΠΘΙΔΙ8, 
Δἰῦου Βρθθοῆθβ ἤοση ΟΠ ΤΊβορῆσβ, ΟἸθαπον, δηᾶ 
ΧοΠοΟΡΒοη, {Π6 ογάου οὗ τηϑγοῇ 158 ἀθίθυτηϊπθά, δπᾶ 

. ΤΠεῖν ἀυιίϊθβ διββιρηιθα ἴο θδ ἢ Θοτητηδηᾶθσ. ὁ Βε6- 
ἴοτϑ {ΠθυῪ ὈΘρΊη {Π611 τη ΔΙΌ, ΜΙ γΙ 4αἴθβ, ἃ ΤΌΥΤΔΘΓ 
ἔγιθπα οὗ Ογτῦβ, οοπηθβ, ἃπα δημάθανοιτβ ἴο ραΐπ 
1ῃοῖν οοπῆσθηοθ ; Ὀαὺ πον τΌβοὶγθ ἴο δοοθρῦ πὸ 



Σ ΞΌΜΜΑΒΥ. 

Βοοκ ΠῚ. 

ΟΥ̓. ὑοσπὴβ ἔτοτη ὕπ Κρ, ᾧ ΤΉΘΥ ἀἴβοονοῦ {μ6 ἰγθα- 

σε. 1. 

Π 

ΠΙ. 

ΙΝ. 

ΟΒΘΥΥ οὗἩ ΜΙ νι αἴθβ, δμα σΘρα]86 δ αὐύδοϊς νυ] ἢ 
ἢ8 τηδῖκθϑ ὌΡΟῚ [πθπι: ὉΠ6Υ ΤΌΘ ἢ ὑπ ΤΊρΡΥΙΒ, ἀπᾶ 
ΘῃΟδΙΡ αὖ Μαβριϊα. Ηθγα {Π6Υ 76 δὐδοκρα Ὀγ 
ΤΙΒΘΑΡΠΘΓΙΏΒΒ; δου σϑρϑ]!]ρ πη, ὕπο οἤδηρα 
1ῃ8 οΥ̓ά6Υ οὗ τηᾶσοῃ. ΤΉΘΥ ὑγᾶνθυβθ ἃ το Ι ΠΟῚῚΒ 
ΟΟΟΠΌΎΥ, ΘΟὨΌΠΠΔΙΠΥ Πδιαβθθα ὈΥ [Π6 βηθην, {1} 
αὖ Ἰδηρστ ΣΧοπορἤοη ἀἸ]5]οαρο8 ἃ ὈΟαῪ οἵἨ ἁ Ῥουβίδῃϑ 
ἔγο Βοὴρ Ποιρηΐβ, 8ηα Θη8 165 ῃ6 δυτὴν ἰο α6- 

. ΒΟΘΠΩ Ιηΐο ὕπΠ6 ρμδῖη. ὃ ΤΉΘΥ 816 861} Παγαββθα 
ὈΥ ὕπ6 ϑῃθυ: 8Ππα οὐ {Π61} δυσῖναὶ δὖ ἃ Ῥοϊπί 
ὍΠΟΥ π6 Οδγαποῃϊαπ τηοπιηΐδῖη8 ῬΥΘ85. οἷοβα ΟΣ 
1Π68 τἰνοῦ, 8δηα Ιθανθ 0 ραϑϑᾶρθ δίοηρ Π6 ἸοἰὉ ὈΔΏΙ, 
[ΠΘΥ Τϑβοῖνθ ὕο ΤΏΔΓΟἢ ΟΥΘΥ [Π6 τηοππηΐία]η8. 

ΒΟΟΚ 1ν. 

Ηδνίηρ οηίοτοα {πΠ6 Οδγαπομίδη (ουυ!ουυ, [868 
Οτθοῖβ 5 ΠῸ} ΒΘυ στ Ι ἔοι ὑπ6 σψἱηα πα οο]ά, 
Δα 4150 ἴγούὴ ὑῃ6 ῬδυδΥΊδη8, ὈΥ ΠΟΙ ΠΟῪ ΔΥΘ 
Βῃπῦ ἊΡ ἴῃ ἃ ν]16 0 ΙΟ 566 Π15 ἴο πᾶνθ ΠΟ οὔ[θί. 
δ Αὐ Ἰδῃρίῃ ἃ ὈΓΊΒΟΠΘΙ 15 ΘΟΙΩΡΘΙ]Θα ἴο ραϊα6 ὑΠ6 πὶ 
ἴο ἃ Ποῖρῃῦ, ἴγομι ὑγ1ο ἢ ὉΠΟῪ αἰδοῖ δηα αἸΒΡΘΟΥΒ6 
[86 Οαγάπομι, ὍΠΟΥ ἀο ποῦ ἰθανα {πΠ6 νδ]]δὺ σΠ}- 
οαὖῦ 1ο585, [Π6 γϑδυςρυδγα Ὠανηρ Βα Πυθα βθνθυοὶν 
ἔγοηα δὴ ἀποχρθοίθα αὐΐδοκ. ὃ ΤΏΘΥ ἃυτῖνο δ 
[Ὧ6 Υἱνοὺ Οδηίσιθθβ, ΏΙΟἢ αἰνιθ5 [Π6 ΟΔγ ΟῚ 
ἔγοσῃ Αὐτηθηΐα; οἡ {Π6 ἔἈυῦμου ῬΘηΚ ὑπο Ὺ Ῥογοοῖνθ 
Ὁη6 Ῥρυβίϑη ὑχόοορϑ, 8116 ὕπ6 Οδγ ΟΠ 806 5111] 
ΨΙΒ1016 ἴῃ [Π6 τϑῶ. Α ΒΔΡΡΥ ἀτθᾶῃ οὗ Χομο- 
ῬΠΟΙ 5 ΘΗΠΘΟΌΓΘΡΘΒ ὑἤθ ἴο {ΥῪ ἃ ἔοσγα σβῖοἢ δά 
Ῥθθῃ ἀἰβοονουθα ὈΥ ὕνο γοῦηρ' Τηθῃ : [ΠΘΥ͂ ΟΥΟΒΒ 
1Π6 ΤΊΝΘΙ ἴῃ βαίθίγΥ. ὅ Ηδνίηρ' οηίθγθα ΑΥΤΩΏΘη18, 
ὍΠΟΥ Ρδ85 ῃθ βουγοοϑ οἵ {π6 ΤΊρΤΙΒ, ἃ πα ΔΥσῖνο δὖ 
1ῃ6 ΤΟΙ ΟΔΒ: [Π6Υ τηδῖτο ἃ ὑγθαῦγ συ ΤΟΥ θά Ζαβ, 
06 βαΐγδρ οἵ {Π6 Ῥυόυῖηο6 ; Ὀπύ Βοοὴ ἀἸΒΟΟΥΟΥ 18 

. ἸΩΒΙΠΟΘΙΥ, ὃ Πα 876 ΘΟΙΏΡΘΙ]οα ἴο αὐ [Π6 1ηΠᾶ- 
Ὀιϊοα ἀϊδίγιοῖβ, δὴ πλᾶτο ἢ ὈΠΤΟΌΡ ἃ ΘΟΠΒΙΓΥ ἴῃ 



ΘΌΜΜΑΒΥ. χὶ 

ΒοοκΊ Υ. 

ΟΝ. Κ. 

ΥΊ. 

ΨΠ]. 

ΠΗ. 

ΜΥΒΙΟΩ {ΠΟῪ ΒΒ. ἴγοτη ἰηΐθηβ οοἱά ἃπὰ ἄθερ 
5Π0 7, ἃΠπα αἰβο ἴγοτη ἴδτηϊηθ. αὖ Ἰθηρτῃ ὑῃθγ σϑδοὴ 
ΒΟΙῚ8. ΜὙ6]]-ϑίοσθα υἹ]ᾶρθθ, ΘτΟ ἴῃον τϑϑῦὺ [Ὁ 
ΒΘΥ6π ἄαγβ5. ὃ Ομ οοῃίϊητίηρ [Π6 τπᾶΤ ἢ, {ΠΟῚΓ 
συΐᾶθ, Ὀοίηρ ϑύγιοὶς ὈῪ ΟΠ ΤΊΒΟΡΒτιΒ, ἀθϑουίβ Π θαι; 
τΠοΥ βπα {ποὶν αν, ιπουῦῦ ἃ ρυϊαθ, ἴο [Π6 ΤἾνΟΓ 
ῬὨαβῖβ. ΤΏΘΥ ῥτοοθθα ἴο Β01}16 πηοαηΐδίη8, ὙγΒ]Οἢ 
ΑΘ ΟοΟαρΙοα ὈΥ ἴῃ6 ῬΠδβιδηῖ, γμοπὶ {Π6ΥῪ α15- 
ἸΙοᾶρβ ὈΥ βθῃπαϊηρ' ἃ ῬΑ τοῦηα, δηα {Πτ|8 αὐίδοϊς- 
ἴηρ' ΓΘ οἡ Ὀοΐἢ 51468. ὃ Τὴ ασθοκβ θηΐοσ [ῃ6 
ΘΟΙΠΙΓΥ οὗ {π6 ΤΆΟΟΠΙ, πὸ Παα χρῦγθα ἰο {Π6]ν 
ἔουῖβ, ὁπ6 οὗ ΒΟ 15 ὑακθὴ ὈΥ ἴπ6 ατθοβ: {Π6Ὺ 
Ηπα ἴῃ 1Ὁ ἃ ναβδῦ ΠΌΤΟΥ οἵ οαὐῦ]8, οὴ νυ] ἐμοῪ 
Βα Ὀβιϑύ απισῖπρ {Π 61} ῬΓΟΡΎΘ85 ΓὨΓΟΌΡἪ [Π6 ΘΟΌΠΕΓΥ 
οὗ [86 ΟΠ 65, ἃ ἤβθσοθ δηα νγᾶγ-Ἰ Κα ΡΘΟΡΙ8. 
ΤΉΘΥ ποχῦ τ ΘΓῸ ἢ {ΠΥΟῸΡἢ {Π6 ΓΘΥΤΙΓΟΤῪ οὗ {868 
Θουττηϊ, ἴο ἃ ἴονγῃ οα]]6α (ἀντηῃΐδβ, ὕΠ8 ΡΌΨΘΙΠΟΙ 
οἵ ΒΙΟῊ Ῥτον]θ5 ἤθη ἢ ἃ σα το Μουηΐ 
ΤΉΘΟΙ65, ἔγοτα [Π6 βαχητηϊῦ οὗ πῃ πον ᾶνο ἃ 
νἱθν οὗ [6 Επθχῖηθ. ᾧὃ Οἡ ἀβθβοθῃαϊηρ' [6 τηοπη- 
ταῖτι, ΠΟΥ τη Κα ἃ ὑγθαῦυ ἢ τ[ῃ6 Μδοσοηθ8, ψγῆ0 
αν γ6}} τη [Π6 Ρ]δίη Ῥβίονν, ἃ Ῥγοοθθα 888! Υ 85 ἴατ 
85 ἴΠπ6 ΟοΙ]ομίδη Π1115, σου ὉΏΠΘΥ πιθοῦ ψ]ἢ ορ- 
ῬοΟΒιυοη ἔγοπὶ 6 παῖῖνθβι Τὴ Οτθοκβ θηΐοσ ἃ 
ΤΊΟΙ οουηΐγυ, 8πηα ἴῃ ὕνγο ἀδΥβ ΔΥΤΙνΘ αὖ [Π6 868: 
ΤΠΘΥ ΤΘΠλΔ ἢ [ῸΓ ΒΟΙῚΘ {116 1η ἴῃ6 ΟὝΘΘΪΚ ΟΟ]ΟΗΥ οὗ 
Τ͵ΔΡΘΖΆΒ, γΠΘΓΘ ΓΠ6Υ ΒαρΡροτχύ {Ππϑηλβοῖνϑβ ὈΥ ρὶθη- 
αουϊηρ [Π6 ΟΟΙἸομΐδη ν1]]ὰρ 68 ἴῃ [Π6 ΠοΙΡ ΟυΤΠοοά. 
ΤΉΘΥ οΘ]ΘΌΓαΐθ σϑτηθβ αὖ ΤΊΔΡΘΖΙΒ. 

ΒΟΟΚ Υ. 

ΟἸΙΤΙΒορ 5 15 βθηῦ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο Απδχιῦῖτ5, {Π6 
Θρασίαῃ δατγηῖγαὶ, [ῸΓ 5Π105: ΧΘΠΟΡΉΟΙ ΘΟΠ ΤΙΝ 65 ἴο 
μὰ φιαρ]ουτηθηῦ [ῸΓ [Π6 580] 6165, δηα ἴα 85 οᾶγα 
τῃδῦ [88 τολᾶβ ἃΥ6 τηθηαβά, ἴῃ οα86 [ΠΘΥ 5Που]α δἵ 
Ἰαβῦ Ὀ6 οὈ)ρσϑα ἴο ρὸ Ὀγ ἰδ. ὍΠΟΥ 56πᾶ ουῦΐ ἔνγο 
ΠῚΡ5 ψ ΒΟ. ὕποΥ Πα οδίαϊηθα δ Τ͵αρθΖαβ, ἴο 



ΧΙ ΞΌΜΜΑΝΥ͂. 

Βοοκ Υ. 

ΟΗ.]: 

Π. 

ΠΙ. 

ἸΥ. 

᾿ 

Ὀτίηρ, ἴῃ ΔΩΥ ΥὙ6586]5 ὑΠδῦ ΓΠΘΥ ΤΊΔΥ πᾶ: Ῥεσῖρραβ, 

ἃ Τιλοοπΐδῃ, ὙΠῸ 15 Ραΐ ἴῃ οοιητηδηᾷ οἵ ὁΠ6 οὗ ὉΠ 6 11, 

ἀοβογίς {π6 βουυΐοθ, δηᾶ 58115. ποσηθ: Ῥοϊγοσδίθβ, δ 

Αἰμοηΐδῃ, τι τῃ68 οὗμο 5810, ὈΥΙΏΡΒ 1 ΤΗΘΗΥ͂ 

γοβ5615 ἰο [π6 ροῦῦ. ὃ ΔΒ ῬΓΟΥ ΒΊ0η5 ῬΘρΡΊ ἴο τὰ 

βδοτὲ ἴα [86 ποὶρῃθουγποοά, ΧΘΠΟΡΠοη Ἰβρα8 οαῦ 

ΒΑ 1} [μ6 ΔΥΊΩΥ ἀραϊηϑῦ {Π8 ΤυΊ]ῶ, ὙΠῸ 816. ΘΗΘΙΏ168 

οὗ 16 Ῥθορὶβ οἵ “σαρθΖαβ. Α5 [88 ατροκβ 8ἃρ- 

Ῥτόδοῖ, [π6 Ὀυῖ]ο ὈυΓῈ 411 {π6 11 ῬΥΟΡΘΥ ἴῃ ὑπ 

ἢ6145, δῃᾷ τϑσ ἴο {π6ὶΓ ῬΥΪμοῖραὶ ἴοτῦ, ὍΠΘΤΘ 

[ΠΥ τηᾶῖκα ἃ ὈΓᾶνΘ ΤΕΒΙδίΔ ΠΟΘ. ΤῊ ατθοῖκβ δ᾽ 

1. [κα ἀπᾶ Ῥυση νπ8 Ῥίδοθ : {π8 πϑχῦ ἀδῪ [Π6Ὺ 

τοίατῃ ἰο Ττάροζαβ. ὃ 186 ΟὙθθῖκβ Ὀθῖηρ' ὉΠΏ8ΌΪ6, 

ἤτοι τνδαῦ οὐ Ῥγου:βίοηβ, [0 Ὑγαῖῦ ΤΩ ΟΠ. ἸΟΠΡῸΥ ἴῸΓ 

Ομ τίβορμαβ, ρτοοθοᾶ ὈΥ͂ Ιαπὰ, Βανίηρ Θ θατκοα 

186 οαταρ-[Ὁ]]ονγο 8, Ἰην 868, δᾶ Ὀᾶσράᾶρθ, ἴῃ ὉΠΘΙΓΣ 

Βῃ1085. Οἱ δυτϊνιηρ δὖ Οογάβαβ, ὑΠ6Ὺ ἀϊνιθ [Π8 

Τ]ΟΠΘΥ͂ Ταϊδοα ὈΥ [18 8816 οὗἨ ῬΓΙΒΟΏΘΙΒ ; [868 ἴΘὩ 8 

Ρατύ οὗ [π6 ῥγοάσοθ 15 ορὐγαϑυθα ἴο. [18 ΘΘΠΘ6ΙΑ]8, 

ἴοσ δὴ οἰϊουϊηρ' ἴο ΑΡο]]ο δπὰ Ατΐοθμῖβ οἵ ΕΡΒθβαβ. 

(Ὀεβουϊρύοῃ οὗ ΒοιΠυβ, [86 σϑβϑίάθῃοθ οἵ Χθῃβορθοῃ; 

ἴῃ Ε]15, δηᾶ οὗ [886 Τοαρ]6 οἵ Ασΐθιμβ.) ὃ ΕἼΟΙῚ 

Οαγαβαβ {π6 ΟὙθοῖκβ τθδοῦ 1μ6 Θου ΤὙ οὗ [π6 Μοε- 

ΒΥ ΠΟΘοὶ, ἃ ὈΔΙῬΔΙΡΟΙΒ μαίΐοη, σοι ΤΠ6Υ ἤπα αἰντάφα 

Ἰῃηΐο ὑνγο ραττ65, ὁΠ8 οὗ ΜΏΪΟΒ ΤΠΘΥ͂ ιβϑιϑύ 1 βύουτη- 

ἴῃρ δηᾷ Ὀυτηΐηρ ἴΠ6 (οτίϑ οὗ [π6 οἴμεσ. ὁ ΤΏΘΥ 

τηοοὶ ὙΠῊ ἃ βθοομᾷ {τἷῦ6 οἵ Ομ γ 65, πὸ ἅτθ. 

εησαροᾶ ΟΠ ΘΗ ἴῃ ΜΟΡΕΙΏΡ ἼΤΟῸ ἢ ἔμεὺ ρᾶββ. 

τΠτουρ {Π6]1 ΘΟΘὨΙΓΥ ἴο ὑμδῦ οἵ [π6 ΤΙ ατθηῖ, μος 

τηδῖκο ἃ ὑγθαῦυ Ὑγἢ ὉΠ ΘΤΏ. ΤῊΘ ΟΥ̓ 5 τῇ ἰο 

Οοίΐγοτδ, ἃ ΟΟΪΟΗΥ͂ οὔ ϑίπορβ, ψθσθ, ποῦ ὈθΙηρ' 

“6 1] τϑοοϊνοᾶ, [Π6Ὺ Βαρροτῦ {πθιαβ ιν 88 Ὀγ Ρ'υπάου- 

ἴηρ {π86 απᾶβ οἵ {8Π6 Ῥδρμ!αρομΐδηβ, ἃΠ4 ὕΠ086 οὖν 

Οούγοτα. ὙΠ Ῥθορὶθ οὗἨ ίπορθ, ΟΥ̓ ὕμθὶν ἃϊω- 

Βαβδαάοτβ, οοιηρίαίη οὗἨὨ [π6 Ἰ)ΟΡΥ ἀοηθ ἴο {Ποῖ 

οοἸοπΥ, ἀπ Γγθαύθη ὙΘΏΡΘΘΏΟΘ; Ῥαῦ ἃτθ βαϊιβῆβα. 
» ..»» ἀἰνοος Ν 

ΜΙ. ὉΥ [16 ΤΘΡΙΥ οὗ Χομόρμοη. ὃ ΤῊ8 ΔΙ ΑΒΔΩΟΣΒ, 



ϑύΜμμΜλεΥυ. ΧΕΙ 

Βοοκ Υ͂. 

ΣΎ. 

ΥΙΙ. 

ΝΠ]. 

Οη. 1. 

ΕἸ 

1Π, 

ΙΥ. 

ανίβδθ ὑπθ ΟὝθοκβ ἴο Ῥυσϑαθ {Π6}Γ τοῦθ ὈῪ 
8568, 8) ϑηραρθ ἴο ῬυΟνθ 8Π105 [ὉΓ {Π 61} οοη- 
γ υϑμοθ. [ᾧ οοὐα18 ἴο ΧΘΠΟΡΠΟΩ, ἀπιυ]ηρ' [16 ἀ6|αγ, 
ἰο Τοπιπα ἃ οἰΐγ ἴῃ Ῥοῃΐαβ; Ὀὰῦ ἢ15 ἀθβιρῃ 18 46- 
ϑαϊθα Ὀγ ὉΠ6 οοῃύτναποθ οὐἨ ϑ1|Δητ|8, ὅο ὑγοπ ἢ6 
Βεα οοπηητιηϊοαϊοα 106. ΧΟΠοΡρποη Ὀοὶπρ δοσαβοα 
οἵ Ἰῃθ πα ]ηρ' ἴο 8581] ἰο 8 ῬΠαβῖβ, ὃ ἀθίβῃαβ Ὠ1η- 
561, δῃα ὈΓΙΠρΒ ἴο ΡΒ πιοηῦ Π6 θη ψἘΠῸ Πδά 
ΒΟΠῚΘ. {ϊπι6 Ὀθίοσθ 1ηϑαϊτθα {16 ἃ μι Ραββθουβ ἔΠΓΌΠὰ 
Οδγᾶϑβ. ὃ Δὴ ᾿πα]μπγν Ὀρὶηρ τηϑάθ 1ηΐο {6 
δοοοπηΐβ οἵ [Π6 φῬπΘΓα 8, βονοσαὶ οἵ ὕμθι ἃ ἤπρα 
ἴῸΓ ἀδῇἤοϊθμοιθθ. ΧΘΠΟρἤΟη 18 δοοιβθα οὐ τιϑ1ηρ' 
ΒΟΥΘΥΙΓῪ ἰουγαγ 8 [Π6 80] 616 ΡῈ ἢ Π6. Δα μ)105 {Π6 ἴδοῦ, 
8 η4 ἀφίθηαβ 10 ὉΠΟΘΥ ὉΠ 6 ΟἸΤΟΌΙηδύθ 068. 

ΒΟΟΚ ΓΧΥἹἱ. 

ΑἸ ΒΒΔΟΥ̓Β ΔΥΓΙ͂ΝΘ ἔγοιη [Π6 βαύσαρ οὐ Ῥαρ]δροηϊδ, 
ὙγΠΟΒ86 ἰουυϊοσν {Π6 ΟὙΘ6 5 ἀγ6 1π] ασϊηρ, δηα ῥτο- 
ΡΟΒ6. Ῥθδᾶοθ, ψγΒΊ 0 ἢ 15 δοοθρίθβα. Τὴ ασθθκβ 881] 
ἔγοπι Οοίγογδ ἴο ἴΠ6 ροτΐ οἵ ὅἴπορθ; ψ}116 βίαγιηρ, 
ἢ6Γθ ὉΠ Υ ἀθίθυτη!ηθ ἴο οἰθοῦ ἃ Θοιῃμηδηθγ- 1 - οὨ]οῖ, 
Δ Πα ὁἤοοβα Χθπορηοη; οἢ 18 τρί βιηρ' ἴο δοσθρῦ 
1ῃ68 οἤοΘ, ὑΠ6 Υ ἃρροϊηῦ ΟΠ: ]Βορ 5, νη μ8α ἸαΐοὶΥ 
γϑύαγπθα ἢ 88105 πο ΑἸΔΧΙΡΙ5. ὃ Τὴ 
το κβ 8581] ο Ηθγϑοῖίθα. Οἱ οοοδβίοῃ οὗ ἃ 4ύδγγοὶ, 
ὍΠ6 Δυτὴν 15 ἀἸνιαθα Ἰηΐο {Πγ66 ρᾶγΐβ ; ΟΠ6 ρϑχγύ 15 
ΘΟΙροβϑα οὨϊθῆν οἵ Ατοϑαϊδηβ δηα ΑοἤμφοδηΒ, ὩΠΔ ΘΓ 
ὑμῖν οὐ θα ογ8; 06 Οὔ6Γ ὕὸ 816 σβρθούνθ Υ 
ὉΠάΘΥ ΧΘΠΟΡΠΟμ 8η4 ΟΠ ΤΊβορῆιβ. ὃ Οἢ σϑβοῦ- 
ἴῃρ' 1η6 ροτῦ οἵ ὅδ]ρ6, [6 Ατοδαϊδηβ αἀἸἰβθιθασκ, 
ἃπα τηὰ Κα Δ ἸΠΟΌΤΒΙΟη 1ηἴο [η6 ΒΙ ΗΠ γπίδη ἰθυ τὶ οΥῪ : 
ὍΠΟΥ ἅτ ἀρίθαϊθα δῃα Πϑιμιηθα ἴῃ ὈΥ {16 ΘΏΘΙΥ, 
ὈὰΡὺ ἀγα αὖ Ἰθῃρίῃ τϑθαβθα ὈΥ ὕπ6 ἀὐτῖνὰ] οἵ Χϑηο- 
Ῥῇοῃ. ΑἹ] 8 ασθθκβ σϑύπτη ἴο Οδ]ρθ, ἅμα 1οϊῃ 
ΟΠ ΊΒοΡρμ5. ὃ (Πεβουιρίοη οἵ Οδ]ρ68.) Βεὶπρ 
ΟΠΟΘ ΙΔΟΤ6 ὉμπΙοα, [μ6 Ὑγμο]8 ἀυπὶγ ἀθύθυιῖηθβ ὑπδῦ 



χὶν ΌΟΜΜΆΒΥ. 

Βοοκ ΥἹ. Ἵ ᾿ 
ΟΟἿΝ. 1Ὁ 58.411} Ῥ6 ἃ οδριΐαὶ οΐβυῃλιοθ ἴο ῬΙΌΡοΒβ δῃοῦῃοῦ 

ν 
μι 

βθρδγδίϊοῃη. ΤΠ δύιὴν Ὀθίηρ' ἴῃ νγϑηῦ οὗὨ ΒΌΡΡΙ168, 
Νοῃ 1θδάβ ουὐύνο Ὁπουβϑηα τηθῃ, ΘΟ ΓΆΓΥ ἴο {Π6 
ΟΙΏΘΗΒ; Π6 15 δὐίδοῖοα Ὀγ ῬΠΑΙΠΘΡΑΖαΒ, [Π6 βαίγαρ 
οὗ ΒΙγηΐα, δηά Ὁ} ΟἸΠΠΟΟΥ δβοαραβ ἴο 8 
τηοπηΐδιη, νγι ἢ {Π6 1ο85 οἵ ἔνθ Ὠυπαγθα τηθη: Π6 

. 15 Ὀσουρῦ ῬδοΚ ἴο {Π6 οϑτὴρ ὈΥ ΧΘμορμοη.  ΤῈ6 
αΔΥ ΤΟ] ον ηρ, ΧΘπόρμοη ἰθδᾶβ οἂὖ [88 ἴτοορ5 ψΙᾺ 
ῬΘΙΘΙ ΟἸΊΘΗΒ: ΘΙ ὈυγγΙηρ ὕπο86 ὙΠῸ 18]] [Π6 
ααΥ Ῥαίοσθ, 6 8668 ὕῃ8 θην οἢ ἃ Ἐ81]], αὐύδοϊκβ8 

.ὍΠθπὶ ὈΟΙ]αΪγ, πα ῥαῖβ ὑμθὰ ἴο ἢϊρηῦ. ὃ ΤῊΘ ΔΙΩΥ 
Ὀθίηρ πον ἰϑῖρ ἴο ρίυπάθυ ψ]Πποὰὺ 1ΗΓΘΥΓΡύΙΟΙ, 
1ῖν88 ἴῃ ρ᾽θηῖγ. ΟἸθδπαθν, [8 ϑραγίδῃ βουθυΠΟῦ 
οὗ ΒυζΖδῃϊαπη, ΔΥΤΙν 68, 8η6 15 δὖὺ ἢνβὺ ργβ)ααϊοθα 
δραϊηϑὺ (ἢ6 ατθοῖκβ ΕΥ̓͂ Πα ΧΊρριιβ, ἈΠ] 6 ᾿ΘΆΓῊΒ 
15 ομδυϑοῖθσ. ΟἸθδηῃηάᾶθυ 15 Ὑ1]1ηρ' ἴο ἕαϊκα {Π68 
οομηδηα οὗ [μ6 ατρδϊκβ, θαὺ Ὁ[}6 οἸηθη5 Ὀθίηρ' πη- 
Ἀν οΟΌΥΔ0]6, [Π6 ΔΙΤΑΥ͂ Τ]ΔΙΌΝΘΒ ὍΠΑΘΥ ΤΠ], ΤΌΓΠΊΘΓ 
ΘΘΠΘΙΆ15 ΓὨΤΟῸΡῊ ΒΙΓΠγηα ἴο ΟΠ ΧΎΒΟΡΟΙ]Β. 

ΒΟΟΚ Υῇ. 

ΟΗ. 1. ῬΗδυμθαΖιβ Ὀθὶπρ Δ ΧΙΟῸΒ ἴο ροῦ [πΠ6 ατσθοῖκα οἂῦ 
οἵ 15 ὑθυυϊουυ, ρουβαδαθβ ΑΒΔ ΧΙ] 18 ἴο ᾿ην]ΐθ {Π 61 
ἴο ΒγΖαηΐττη : ΑΠΑΧΊΌΙΠΒ ρνοβ ὑπθπ ἤορο οὗ 
ΘΙ ΡΙογτηθηῦ ἴῃ 8 Βθῦνο6. Τὴ ΟὙθοῖκβ ΟΤΟ88 
ΟΥ̓ΘΙ, 8η64, ὈΥ ἴΠ6 ΟΥ̓ΘΥ οὗὁἨἮ ΔΠΑΧΙΌΪΤΒ5, ΔΡΡΘΩΓ ὉΠάΘΓ 
ΔΥΤΩΒ ὈΘίΌΤΘ {Π6 ΟΙΌΥ, ΥΟΔΟῪ [ῸΓ βϑῦνῖοθ. [Ἷ}ὴη {Π6 
τηθδηθπη6 Π6 ραύθβ 816 βῃπῦ, ἃπα {π6 ατθοκβ οχ- 
οἰυθ6α ἤοτη {π6 οἱζγ; ὕΠ6Ὺ δἰύδοϊς {πΠ6 οἱΐγ, δῃὰ 
ἔΌΓΤΟΘ {ἘΠ 611 ψγΑΥ 1, Ὀαὺ 816 δὖ ἰθηρύῃ ρῥϑοιῆθα ὈγῪ 
ΧΘΠΟΡΠΟη. ΤΏΉΘΥ δοοθρύ ἃ5 ἰθδᾶθ Οωγαΐδαρβ, ἃ 
ΤΉΘΡδη, 0 ῬΤΟΠΊ1565 ἴο Ἰ6δΔα [Π6 ΟὙἼΘΕΙςΒ 1ηΐο {Π6 
Ποία οἵ ΤΏγδοθ, θὰὺ νΘΥῪ 800ῃ βρΊνϑβ ἊΡ {Π6 οοτα- 

ΟἸ8Πηα. ὁ [Ὁ Ὀοϊηρ ΠΟῪ Ὁπάθίοσιηϊηθα ἴῃ τγμδῦ 
ΤΩΔΏΠΘΙ ἴο Ῥ͵ΟΟΘΘα, ἸΘῪ οὗ {ῃ6 80] 416 γ8 ἰθᾶνβ 
1886 δύίωγ; ὕμβοβθ ψἘῸ τϑηλδὶῃ ἴῃ ΒΥΖϑη χη ΔΙΘ 



ΌΜΜΑΚΕΥ. ΧΥ 

Βοοκ 1]. 
ΟἹ 11. 8014 [Ὁ ϑίανθβ ὈῪ ΑὝιβίαγομιιβ, ὑΠ6 ΒΈΘΟΘΒΒΟΥ οὗ 

ΟἸθδμάο ἴῃ {μ6 ρονθυητηθηῦ. 6 ΟὙθοκβ δ 
Ἰϑηρῃ ἄρτθθ ἴο 841] Ὀδοῖς ἰο Αβίϑ, οὐ ἴμ86 δάνϊοθ οἵ 
ΧΘΠοΡμοα, Ὀὰῦ ἃτθ Βἰπάθσθα ὈῚ Αὐ]βίδγοβ. 
Βείηρ; αὖ [Π6 βᾶμηθ {τπὴ6 80] οἱδβα ἴο θηΐον ἴΠ8 867- 
γἱοθ οἵ ϑϑαίῃθβ, ἃ Γγδοίδῃ οἰϊοίϊαϊη, ΣΧ Θπορμοα 

ΠΠ. ρο68 ἴῃ ῬΘύβοῃ ὕο ἰθατ ἢ18 ἰθυΊη8, ὃ 84 ΘΟΠΊΠ)- 

ΙΝ. 

Ὠϊοαῖθβ ὕμθη ἴο Π6 ατθοῖζβ. ΤΉΏΘΥ 4]1, θχοθρῦ 
Νοι, ὙὙ0 18 ἃ βθηΐ, δοοθρῦ ὑμ6 οοπαϊ]οηβ, δπᾶ 
Ῥτοοθϑὰᾶ ἴο ϑ'ϑαϊηθβ, ὈΥ μοπὶ ΠΟΥ 16 ΠΟΒΡΙΓΔΌΪΥ 
οηΐοχίαϊπθα, ὃ Ναχῦ ἀδῪ [ΠΥ ΤῸ ἢ} ἀρδϊηδῦ 18 
ΘΏΘΙΏΪ65, Δηα οαϑῦ τη 0 ἢ ὈΟΟΐΥ : ϑθαΐμοβ ὈΌΤΏΒ {88 
γΠΠαρο5 πα Κι115 [Π68 ῬΥΙΒΟΠΘΓΒ; ΒΟΙῚ6 οὗ [Π68 Τὰρ1- 
ἔἰν88 ἀθβοθηα ἔγοπὶ [Π6 τηοϊιηΐδ118, πο ῬγΘίθηοθ 
οἵ τηϑκίηρ ἔσαοθ, ἃηα Βανίηρ ἰἢτι5 ΟὈβεσνϑα [6 
ΟΔΙΏΡ, Τούτη δῦ πρηῦ, ἀπ αὐΐδοκ ἴμ6 ατϑαῖβ, ὈῪ 
γγ ΒΟ ΠΟΥ ΔΙῸ ΤΘΡΈΪΒ6α ; Οἡ ΒΤ 1πρ ἰο Θθαΐῃθ5, 

Υ. {πὶ} ᾿ἴνϑϑ ἃγ6 βραῦθά. ὃ ὙΠΟῸρΡΉ {ΠΥ Πδα ΒΙΠ6Υ- 

ΥΙ, 

 γπ. 

ἴο ΤΘορὶνϑα πὸ ῬδΥ, ὕΠ6 ὐυσθθκβ ΘΟ ]η1|6 ἴο Πρ [ῸΓ 
Θθαθῃθβ; δὖ ἰϑβηρίῃ ὑμϑγ αἸχθοῦ 8}} ὑΠ6 11} οι ρ] ]ηῦϑ 
ἴῸΓ {88 ΠΟΠ-Ῥουοσιηδηοθ οὗ [868 σομα]]0η5 ἃρδϊηϑῦ 
Χοπόρθοη. ᾧ Ηβ ἀοδίθῃηαβ Β]ηγ56 1 ἃραϊηδῦ 8}} 
ΟΠΔΓΡῸ5. ἃΠα Β.ΒΡΙΟΙΟΩΒ.; [18 ἀθίβῃηοθ 18 ρργονβὰ 
ὈΥ ὕνο 1, ΔΟΘα θη] 8, πῸ Πϑα ΘΟΠΊΘ ἴο ΘηρΡδΡΘ 
186 Δμν δραϊηϑῦ ΤΊΒΒΔΡΏΘΙηΘ58. ΧΘΠΟΡΠΟΙ 15 
τϑαπθβίθα ὈΥ ϑθαίῃθβ ἴο στϑιηαϊη ὙΥ1 πη, ΓΠΟυΡἢ 
{86 ΔΥΤῚΥ Πα ΤΕβοΪνϑᾶ ἴο ρῸ ἴο Αϑβῖα; Ὀαὺ οἢ οοη- 
ΒΌΪΠΠρ Π6 ΟἸΏΘΗΒ, ἢΘ6 ΤΌΒΟΙν 68 ἴο ΘΟΟΟΙΏΡΔΩΥ {Π6 
ατθοκβ. ὃ Α Τμγδοίδη παρα Μραοβαάθβ, ἴο 
Ποῖ ϑθαίμοβ μδα οίνϑῃ Π6 ν1]αρθΒ 1ῃ ἡ Β]Οἢ {Π6 
ΟΥ̓ ΚΒ ἃ΄Θ Θῃοδρ6α, ΘΟΠΊΡ]Δ18 οἵ {Π6 1] ΤΥ ἄοπθ 
ἴο Βῖηη. Χϑπορῆοη 8ῃονν8 ὕπ6 ΔΟΒαταΙΥ οὗ {15 
Ομάτρο; 8η6 [Π6 ὕνγο ΠΟΘ αςθι ΟΠ] 88 ΤΘἔα86 ἴο Ἰδϑά 
[86 ΔΓΙΩΥ͂ ΔΥΤΑΥ {1}} ϑθαῦηθβ μὰ8 ραϊὰ {πθιὰ. Χϑηο- 
ῬΒΟΩ 18 βθηῦ ἴο ϑϑυΐῃθβ, ἤοὰ ΠΟ ἢ6 δὖ Ἰαβὺ 
οὈὐαϊη8 Ῥαγτωθηῦ οἵ {π6 ΔΥΎθαυ8, ΒΟ Π6 Πδηα8 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴο {Π6 ΤιΔοραθηηοηΐδη8, ἴο Ὀ6 οίνθῃ ἴο {Π6 



ΧΥΪ ΘΟΜΜΑΚΥ͂. 

Βοοκ ἼΠ.. : 

ΥΠΠ. ἀγαγ. ὃ Χοπόρμοη, Ἀἰμπιβθ!ῇ, γθοθῖνθβ ΔῸ ῬΆΥ : 

ὁπ οἸοββίηρ ὙΙΠ ὑΠ 6. ΔΙΤΩΥ͂ ἴο μϑΙη ΡΒΔΟΌΒ, 8 18 

ΟὈ]σϑα ἴο 8611 115. μοῦβθ, ΜΆΪΘΗ 18 τοαθριηθα ΤῸΥ 

Ηΐτη ὈΥ͂ βοῖη8 ἤπ]οπᾶβ. Αὖ ῬΕυρΆΤΠητΙ5 Π6 18. Βοβ- 

ΡΙΡΆΡΙΥ τϑοοϊνϑα ὈῪ Η61145, [86 16 οὗἩ ἀομρυ δ, 

ὈΥ το 6 δάνϊοθ ΠΘ αἰλαοῖςβ [π6 οαβία οἵ Αϑιάδῖβϑ, 

ἃ ΘΑ ῃγ Ῥουβίδῃ, Ὀὰΐ νὴ πουῦ βυροθββ; ΟἹ [86 

(Πονΐηρ; ἀΑΥ 6 τρᾶῖκοθ Αϑίάδίθϑθ ῬΤΊΒΟΠΘΙ, 84 

β6ῖΖθϑ 81 [158 Ῥτορευίγ. Τβῖρροη, [86 Τμδοράς- 

τποηΐδη οοπτηδ 46}, ὐΤῖνϑβ, ὉΠ ἱποοσρογᾶῦθβ ὑΠ6 

ἈΥΤΩΥ͂ ὙΠ [Π6 ἴΌχΤΟΘΒ ΙΓ Ὺ Ιονϊϑᾷ ἀρϑϊηδῦ Τὶ8- 

ΒΆΡΏΘΓΏΟΒ, 



ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΒΎΡΟΥ ΑΝΑΒΆΣΙΣ, 

Α. 

Σ, Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες 
δύο, πρεσβύτερος μὲν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ 

Κῦρος. ἐπεὶ δὲ ἠσθένει Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε 
τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε ἀμφοτέρω 

παρεῖναι. 2. ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγ- 

χανε: Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς 
αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν 

ἀπέδειξε πάντων ὅσοι εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζον- 

ται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην 
ὡς φίλον, καὶ τῶν “Ελλήνων δὲ ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη 
τριακοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ἐενίαν Παῤῥά- 
σίον. 

8. ᾿Επεὶ δὲ ἐτελεύτησε Ζαρεῖος καὶ κατέστη εἷς 
τὴν βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει 
τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ. 

1. ᾿Αρτοξέρξης, ο. ἢ. Τί 15 τγϊξίθη {ππ5 ἴῃ Οἰαβῖδβ : δηὰ πῃ 
801η6 6Θαἰ(5. οἵ ΤΗυογἀϊάθ58, 3. ἐπειδὴ δὲ, Β.---ἐπιβου- 
λεύει, ἃ. 



ῷ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Π:4.---ἰὶ 

ὁ δὲ πείθεταί τε καὶ συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκ- 
τενῶν' ἡ δὲ μήτηρ ἐξαιτησαμένη αὐτὸν ἀποπέμπει 

πάλιν ἐπὶ τὴν ἀρχήν. 4. ὁ δ᾽ ὡς ἀπῆλθε 
’ὔ ΝῚ ᾽ , ,» Ὁ κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται ὅπως 

μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλ᾽ ἢν 

δύνηται βασιλεύσει ἀντ’ ἐκείνου. Παρύσατις μὲν 

δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλ- 

λον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿ἀρταξέρξην. ὅ. ὅστις δ᾽ 
ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτόν, πάντας 

“ Χ 3 ῇ Ὁ » “ “Ὁ οὕτω διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε «αὐτῷ μᾶλλον 
ἶ - Ἃ ων Χ “ 2 ξ Ὁ Ν φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ 

βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολοος τε ἱκανοὶ εἴησαν᾽; 
καὶ δὐνοϊμκϑι, ε ιεν αὐτῷ. 0. τὴν δὲ εβλληνικὴν 

ΨῚ Ἢ ἈΑΙ͂ ἕν ΄ 

δύναμιν ἤδροιξέ ὡς μάλιστα ἐδύνατο ὁ ἐπικρυπτόμε- 
γος, ὅπως ὅτι ἀδαρασκουότατον λάβοι βασιλέα. 

ὧδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν σύλλογήν. ὁπόσας εἶχε φυλα- 
κὰς ἐν ταῖς πόλεσι παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις 
«ς ἴω » 57 ΄ Ὁ 

ἑκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας “Πελοποννησίους ὅτι 
: 

πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς ἐπιβουλεύοντος. 

Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. καὶ γὰρ ἦσαν αἱ ᾽Ιωνι- 
καὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως 

7 ῇ ) Ρ] , ἈΝ ἴω δεδομέναι, τότε δ᾽ ἀφεστήκεσαν πρὸς Κῦρον 
πᾶσαι πλὴν Μιλήτουι 7. ἐν Μιλήτῳ δὲ Τισ- 

σαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βου- 
λευομένους, [ἀποστῆναι πρὸς ΚΚῦρον,] τοὺς μὲν 
αὐτῶν ἀπέκτεινε, τοὺς δ᾽ ἐξέβαλεν. ὁ δὲ Κῦρος 
ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας στράτευμα 

ἫΝ ἀφικνοῖτο, ̓  6. ἢ 6. 1. Κ, Κ. 6. Ἦν ἀώένας τόν 
5. Κ. 7. ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, Β. Ρ. Κι---ϑθθ ϑυϊάαβ, 
ὑπολαβών, ἃπά κατάγειν. 

τὸ. . 



1. 8---10.] ΑΝΑΒΑΒΙΚΝ. 1. 3 

ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατ- 
ταν; καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. καὶ 

αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἀθροίζειν 

στράτευμα. 8. πρὸς δὲ βασιλέα πέμπων ἠξίου 

ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ δοθῆναι οἱ ταύτας τὰς πόλεις μᾶλ- 
λον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ μήτηρ συν- 
, ᾽ “Ὁ ΄“ ᾿: [4 Ἁ »“» ᾿ Ἁ 

ἔπραττεν αὐτῷ ταῦτα: ὥστε βασίλεὺς τῆς μὲν πρὸς 
κ 2 , ͵ 

ἑαυτὸν ἐπιβουλῆς οὐκ ἠσθάνετο, Τισσαφέρνει δὲ 
ἐνόμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα 
δαπανᾶν: ὥστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων. 
καὶ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασ- 

μοὺς βασιλεὶ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνης 

ἐτύγχανεν ἔχων. 

9. "ἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χεῤ- 
ε ᾿. “ 7 ἮἯ "ὃ ᾽. ὃ ἣν “ 

ῥονήσῳ τῇ καταντιπέρας ᾿Αβύδου τόνδε τὸν τρόπον. 
, Ἀ 3, ͵ 

Κλέαρχος “ακεδαιμόνιος φυγὰς ἣν" τούτῳ συγγενό- 
ς “ 3 ΄ Νς" Ν , Ρ] “ 

μενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν αὐτῷ 

μυρίους δαρεικούς. ὁ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον στράτευμα 

συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ ἐπολέμει 
Ψ ὡς, δ. Ά « 4 “ Θ ξὶ “ ς Ἁ ἐκ Χεῤῥονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ 

υ ἴω 5 

Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι καὶ ὠφέλει τοὺς “Ελληνας" 
“΄ Χ Υ͂ 4 ᾽ [οὶ ᾽ δ. 

ὥστε καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν 
Ἀ -“ »“ ες Ἁ ΙΓ 

προφὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ ᾿Εἰλλησποντιακαὶ πόλεις 
ς [ον “Ὁ ᾽ 5, [Ὰ ῇ 3 7 

ἑκοῦσαι. τοῦτο δ᾽ αὖ οὕτω τρεφόμενον ἐλάνθανεν 
“ ξ 

αὐτῷ τὸ στράτευμα. 10. Ἀρίστιππος δὲ ὁ Θετταλὸς 

ξένος ὧν ἐτύγχανεν αὐτῷ, καὶ πιεζόμενος ὑπὸ τῶν 
" 7 Ν [ων “ Ἁ 

οἴκοι ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον καὶ 
-“ Ὗ ᾿ “ “ αἰτεῖ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν 

9, τῆς καταντιπέρας ἴῃ {6 ΜΗ͂Σ. τῇ, ΥΥ γιίεηθδοῈ.---ἰἘλ- 
λησποντικαί, ὥ..---συνεβάλοντο, ἃ. 8666 ϑυῖάδ5, συνεβάλλ. 



4 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [1.11-1. 2. 

μισθόν, ὡς οὕτω περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιω- 
γε ς Ἁ ΄- 7] 5 Ὁ » ,ὔ 

τῶν. ὁ δὲ Κῦρος δίδωσιν αὐτῷ εἰς τετρακισχιλίους 

καὶ ἕξ μηνῶν μισθόν, καὶ δεῖται αὐτοῦ μὴ πρόσθεν 
καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν αὐτῷ 

' ΞΖ 

συμβουλεύσηται. οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάν-. 

θανεν αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα. 1]. Πρόξενον 
δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον ὄντα αὐτῷ ἐκέλευσε λαβόντα 
Μ ὃ Ὁ“ Ι Λ θ ς » Π (ὃ ἄνδρας ὅτι πλείστους παραγενέσθαι; ὡς εἰς Πισίδας 
βουλόμενος στρατεύεσθαι, ὡς πράγματα παρεχόν- 

“- “» “,᾽.φ φ »“Ἅ ΄, ᾿ Ν 

τῶν τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ. ΣΣοφαίνετον δὲ 
τὸν Σ᾽ τυμφάλιον καὶ Σωκράτην τὸν ᾿Αχαιόν, ξένους 
57 Ν 4 3. ἐν ΕΝ ῇ 

ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόντας 
ἐλθεῖν ὅτι πλείστους, ὡς πολεμήσων Τισσαφέρνει σὺν 
τοῖς φυγάσι τῶν Μιλησίων. καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

11. ΞἘπεὶ δ᾽ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, 
τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος 

ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας" καὶ ἀθροίζει 
- : δ βς ν᾿" ᾿, μ᾽ ᾿  ΡΙ Ν 

ὡς ἐπὶ τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ ᾿Εἰλληνικὸν 

ἐνταῦθα στράτευμα, καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλε- 

ἄρχῳ λαβόντι ἥκειν ὅσον ἣν αὐτῷ στράτευμα, καὶ 

τῷ “ριστίππῳ συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀπο- 
ἤ Ἂς «ς Ν Δι. Ὁ Ψ, ᾿ Ἁ μ-ἴ Υ̓ [ω πέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα" καὶ Ἐενίᾳ τῷ 

3 ἃ 3 “ ΄ “τ - Γ ᾿Δρκάδι, ὃς αὐτῷ προεστήκει τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι ἕενι- 
»“ κ 

κοῦ, ἥκειν παραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἄνδρας, πλὴν 
- Γ ς 

ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. 
3 “): [ο 

2. ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας, καὶ 
Ἁ , } ’ Ἂ » “Ὁ ’ὔ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, 

11. ΤΙισσίδας, οὐ Πεισσίδας, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ΤΪ5 15 {πΠ6 ρεπ6- 
ΣᾺ] ΤΌγ ἴῃ {πΠ6586 Μ55. Πεισίδας, Β. Πισίδαι, ἀπά Πισιδεῖς, 
ϑίθρηβϑη. Βυζαηΐ. 

1. τὸ ἐνταῦθα, 1).--- προειστήκει, ὃ. Κὶ. 

ε 



“ .......1 ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. οι 

« ΄ ,- “Ἁ ᾿ “Ἢ ͵7 . ᾽ 

ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ 
ἐστρατεύετο, μὴ πρόσθεν παύσασθαι πρὶν αὐτοὺς 

΄ »Μ ς πα 7 » ᾿] ’ 

καταγάγοι οἴκαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο" ἐπίστευ- 
᾽ “Ὁ Ν ’  ῳ ἴω ᾿ 

ον γὰρ αὐτῷ καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς 
᾽ »- ! Ν Ἀ Χ 5 ἴω , 

Σάρδεις. 8. Ξενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων 

λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρα- 
" ΄ Χ “ ΕΝ ᾳ Ζ ᾿ 

κισχιλίους, Πρόξενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν 

εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους, γυμνῆτας δὲ πεντακο- 

σίους, Σοφαίνετος δὲ ὁ Σ᾽ τυμφάλιος ὁπλίτας ἔχων 
, , νὴ 3 Ἁ « ἶ, »᾿ ς 

χιλίους, Σ᾽ ὠκράτης δὲ ὁ ᾿Δχαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς πεν- 
Ἑ Ν « Ἁ » [ ͵ 

τακοσίους, Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς εἰς ἑπτακοσίους 
»Μ » ΄ ᾿' Ἁ Ἁ φ' ᾿ « 

ἔχων ἄνδρας παρεγένετο" ἣν δὲ καὶ οὗτος καὶ ὁ Σω- 

κράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων. 4. οὗτοι 
Ἃ 3 ͵ ᾽ ῃΙ ὃ. ῇ “ Ά, 

μὲν εἰς Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. Τισσαφέρνης δὲ κατα- 

γοήσας ταῦτα καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ 

Πισίδας τὴν παρασκευὴν πορεύεται ὡς βασιλέα ἣ 

ἐδύνατο τάχιστα ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. ὅ. 

καὶ βασιλεὺς μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε παρὰ Τισσαφέρνους 
τὸν Κύρου στόλον, ἀντυπαρεσκευάζετο. 

»“ ἃ, 4 ἃ ΕΝ ς “᾿ 5 Ν » Ἁ 

Κῦρος δὲ ἔχων οὗς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σ᾽ ἀρδεων' καὶ 
5 ’ Ν “Ὁ ῇ, ᾿ “- ΄ ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
Μ Ἶ ΄ . ΤῊΝ Ἁ ψ ὁ ’ὔ εἴκοσι καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. τούτου 
Ν φ , 4 7 Ἁ 5 -“ ᾿] “ 

τὸ εὖρος δύο πλέθρα" γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐζευγμένη 

ΡΞ καταγάγοι, Β, Κ. κατ[ αγ]άγοι, Ἐ .« κατάγοι, ἃ. Ὁ. 6. 
8. Π. δὲ ὁ Μεγ. εἰς τριακοσίους μὲν ὁπλίτας, τριακοσίους δὲ 

πελταστὰς ἔχων, 6. τ. ἢ. ; ἀπ ἃ. Ρ. ο. ἃ. ο. Ὁ. Ρ,, Ἔχορρί {Πδΐ 
εἰς 15 οἸηϊ 64 : {π6 οἴμον ΜΙ 55. αν 1ΠπῸ τϑδάϊηρ ἴῃ {Π6 ταχύ. 
Τῦὴ νγθ (8 Κο ἑπτακοσίους, ἃπα ΘΟμΒΙἀ6᾽ ὁπλῖται ἴο 06 ἀοβῖρηδ- 
ἰεα, ἀπα 4150 τριακοσίους ἴῃ 5εοίϊοη 9. ᾿ἰπβίοδα οὗ χιλίους ὃὅ., 
186 δαπὶ ἐοί8] Μ}] ἄρτθο ΜΠ {παῖ οὗ Χοπορῆοη. ὅθ Β,᾿5 
ῃμοίο, δῃὰ Κ. 

ὅ. ἐπεζευγμένη, ἃ. Ὁ. ο, Β. 

έ γέ ͵ 



6 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [1]. θ6---9. 

πλοίοις ἑπτά. 6. τοῦτον διαβὰς ἐξελαύνει διὰ. 

Φρυγίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ὀκτὼ εἷς Κολοσ- 

σάς, πόλιν οἰκουμένην, εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. 
9 ἴω 37 Εν ε [4 Ἁ “Ὁ ΄ Ξ 

ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά. καὶ ἧκε Μένων ὁ 

Θετταλὸς ὁπλίτας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς 
“πεντακοσίους. Δόλοπας καὶ Αἰνιᾶνας καὶ ᾿Ολυνθίους. 

7. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 
Ν 2 “ “ Υ , 3 ,ὔ 

εἴκοσιν εἰς Κελαινάς, τῆς Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην», 

μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἣν 
καὶ παράδεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης; ἅ 
5 “ 2 7 3 Αι ὦ Ἕ ὴῖ, ’ ΄ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου; ὁπότε γυμνάσαι βούλουτο 
ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. διὰ μέσου δὲ τοῦ παρα- 
δείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός" αἱ δὲ πηγαὶ αὐτοῦ 
εἰσιν ἐκ τῶν βασιλείων: ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαι- 

γῶν πόλεως. 8. ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως 
ἡ. 2 “ 5 εΥ̓ Β΄ ν, Ἂ, “ -Ὁ -“ βασίλεια ἐν Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ 

Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ἀκροπόλει' ῥεῖ δὲ καὶ 
οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίαν- 
δρον' τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὗρός ἐστιν εἴκοσι καὶ 

πέντε ποδῶν. ἐνταῦθα λέγεται ᾿Δπόλλων ἐκδεῖραι 
Μαρσύαν νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ 

δέρμα κρεμάσαι ἐν τῷ ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί. διὰ δὲ 
“» εὖ Ν - ΄ Ε] “ 

τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας. 9. ἐνταῦθα 

Ξέρξης, ὅτε ἐκ τῆς “Ελλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ 

ἀπεχώρει, λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια 
Χ Ἃ "“ 3 , 3 ἴο 3 “Ὁ 

καὶ τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ἐνταῦθα ἔμεινε Κῦρος 
ς Α͂ ΄ Ξ ἜΝ Ὁ ΄ ς ὃ ΐ, ἡμέρας τριάκοντα" καὶ ἧκε Κλέαρχος ὁ Δακεδαιμό- 
γιος φυγὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους καὶ πελταστὰς 
Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ τοξότας Κρῆτας δια- 

8, ποτ. καλεῖται" λέγεται, ἃ. Ὁ. α. 4. 6. τη. ο. Β. Ρ. 



Π. 10--12.1 ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. 7 

κοσίους. ἅμα δὲ καὶ Σωκράτης παρῆν ὁ Συρα- 
’ Μ «ς 7 7 ᾿ ’ ς κόσιος ἔχων ὁπλίτας τριακοσίους, καὶ Σ᾽ οφαίνετος ὁ 

᾿ἀρκὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους. καὶ ἐνταῦθα Κῦρος 
ΕΣ.) ὁ Ν 5 Χ ἌΝ ᾿ 3 ΄ 3 “ 
ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν ᾿ Ελλήνων ἐποίησεν ἐν τῷ 
παραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες ὀπλῖται 

μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς 

δισχιλίους. 
10. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγς- 

γας δέκα εἰς Πέλτας, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ᾽ 
ΝΜ ἣ Ἃ ᾿ ᾽ - --- 7 ΓΕ. Ν ἢ, ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς" ἐν αἷς Ἐενίας ὁ Ἀρκὰς τὼ 
ύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε' τὰ δὲ ἄθλα ἦσαν 
στλεγγίδες χρυσαῖ: ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ 
Κῦρος. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παράσαγς- 

γας δώδεκα εἰς Κεραμῶν ἀγοράν, πόλιν οἰκουμένην, 

ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. 11]. ἐντεῦθεν ἐξ. σχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. . ἐντεῦθεν ἐξε- 
λαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας τριάκοντα εἰς 

Καύστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ᾽ 
ἔμεινεν ἡμέρας πέντε: καὶ τοῖς στρατιώταις ὠφεί- 
λετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν μηνῶν, καὶ πολλάκις 
37 ς ΒᾺ Ὁ Ν ᾽ . “ δ ννι 5 7 7 

ἰόντες ἐπὶ τὰς θύρας ἀπήτουν. ὁ δὲ ἐλπίδας λέγων 
διῆγε καὶ δῆλος ἣν ἀνιώμενος: οὐ γὰρ ἣν πρὸς τοῦ 
Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδοναι. 

12. ᾿Ενταῦθα ἀφικνεῖται ᾿Επύαξα ἡ Συεννέσιος 

γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως παρὰ Κῦρον' καὶ 
ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρήματα πολλά. τῇ δ᾽ οὖν 
στρατιᾷ τότε ἀπέδωκε Κῦρος μισθὸν τεττάρων 

9. Σῶστης, ἃ. Σωκράτης, Ὁ. τη. ἢ. Ο. Σωσίας, Β. ῬΡ, Σῶσις, 
Ὁ. Κ.--- Συρακούσιος, Β. Ρ.---ὁὁπλίτας τριακοσίους" ὅπλ. χιλί- 
ους, 5. 

11. Κέστρου, Ῥ. 
12. τῇ γοῦν, Ρ.---αὑτήν, δίερῃδη. Ὁ. Β. Ῥ. Κι, αὐτήν, ΜΒΚ, 



8 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. |π|..18.-1ἢ. 

μηνῶν. εἶχε δὲ ἡ Κίλισσα καὶ φύλακας περὶ 
αὑτὴν Κίλικας καὶ ᾿Ασπενδίους: ἐλέγετο δὲ καὶ 
συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κιλίσση. 18. ἐντεῦθεν δὲ 
ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Θύμ- 
βριον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθα ἣν παρὰ τὴν 

ὁδὸν κρήνη ἡ Μίδου καλουμένη τοῦ Φρυγῶν βα- 

σιλέως, ἐφ᾽ ἣ λέγεται Μίδας τὸν Σάτυρον θηρεῦσαι 
οἴνῳ κεράσας αὐτήν. 14. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθ- 

Ἃ ’ »8 Ψ 3 [4] 4 » μοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Τυραῖον, πόλιν οἰκου- 
μένην. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. καὶ λέγεται 
δεηθῆναι ἡ Κίλισσα Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα 
αὐτῇ" βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖται 

ἐν τῷ πεδίῳ τῶν Ελλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. 1. 
3, τ δα Ἁ Ἃ [4 δ Υ͂ » -“ 3 

ἐκέλευσε δὲ τοὺς “Ελληνας ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς 

μάχην οὕτω ταχθῆναι καὶ ὁπήνα συντάξαι δὲ 
ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ἐτάχθηδαν οὖν ἐπὶ τεττάρων' 
εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν ΪΜένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ 

εὐώνυμον Κλέαρχος καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον οἱ 
57. ’, 3 , 3 Φ “Ὁ ΄“ 

ἄλλοι στρατηγοί. 106. ἐθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον 

μὲν τοὺς βαρβάρους: οἱ δὲ παρήλαυνον τεταγμένοι 
κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις: εἶτα δὲ τοὺς “Ελληνας 

παρελαύνων ἐφ᾽ ἅρματος καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ᾽ ἁρμω- 
μάξης. εἶχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας 
φοινικοῦς καὶ κνημῖδας καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμ- 

, 3 Ἁ Ἂν " 7 [4 ὦ μένας. 17. ἐπειδὴ δὲ πάντας παρήλασε, στήσας τὸ 
Ψ Ν “ , Α , Ἁ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος, πέμψας Πέγρητα τὸν 
(: . Χ ᾿ Χ “- ς “2 ς 

ἑρμηνέα παρὰ τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿Ελλήνων ἐκέ- 

λευσε προβαλέσθαι τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην 

14. Τυραῖον, ἃ. Ὁ. ο. 6. Ρ. Τυριαῖον, ἢ). Β. Κ. 
16. ἐκκεκαθαρμένας, 1). Β. Κζ.: ἐκκεκαλυμμένας, ἃ. Ὁ. ο. ἃ, 6. 

τη. Ὡ. ο. Ρ. 



Π. 18---20.1 ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. 9 

τὴν φάλαγγα. οἱ δὲ ταῦτα προεῖπον τοῖς στρατιώ- 
ταῖς" καὶ ἐπεὶ ἐσάλπυιγξε, προβαλλόμενοι τὰ ὅπλα 

ἐπήεσαν. ἐκ δὲ τούτου θᾶσσον προϊόντων σὺν 
κραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς 

ἷ [4 διὺνΝ Χ ΄ “ ᾿ 7 

στρατιώταις ἐπὶ τὰς σκηνάς. 18. τῶν δὲ βαρβάρων 
φόβος πολὺς καὶ ἄλλοις, καὶ ἥ τε Κίλισσα ἔφυγεν 
ἐκ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς καταλεπόντες 

τὰ ὦνια ἔφυγον" οἱ δὲ “Ελληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς 

σκηνὰς ἦλθον. ἡ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν λαμπρό- 

τητὰα καὶ τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. 
Κῦρος δὲ ἥσθη τὸν ἐκ τῶν ᾿ Ελλήνων εἰς τοὺς βαρβά- 

΄ ᾿] , 

ρους φόβον ἰδών. 
19. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγ- 

γας εἴκοσιν εἰς ᾿Ικόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην. 
.} “Ὁ " - ς ΄ ΡΙ “Ἢ. 3 ζ »" 

ἐνταῦθα ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ 

τῆς Δυκαονίας σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριά- 

κοντα. ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς 
Ελλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. 20. ἐντεῦθεν Κῦρος 

Ἃ 2 Ὰ “ » ζΖ Ν 

τὴν Κιλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχ- 

ἔστην ὁδόν: καὶ συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὺς 
Μένων εἶχε καὶ αὐτόν. Κῦρος δὲ μετὰ τῶν ἄλλων 
ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς τέτταρας πα- 

ρασάγγας εἴκοσι καὶ πέντε πρὸς Ζάναν, πόλιν οἰκου- 

μένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔμειναν 
ς , “Ὁ 5 - “ » ΄ " ’ 

ἡμέρας τρεῖς" ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην 

ΜΜεγαφέρνην, φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα 

τῶν ὑπάρχων δυνάστην, αἰτιασάμενος ἐπιβουλεύειν 

17. θᾶσσον, ἃ. Ὁ. ο.. 4. Β. Ρ' θᾶττον, 10. 
20. καὶ αὐτόν : ἴῃ βοῖηθ 665. {π6ὸ ψογάβ Μένωνα τὸν Θεσσα- 

λὸν ἃ16 Δα ἀ64.---φοινικιστήν : τινὲς δὲ ἀνέγνωσαν χρηματιστήν, 
τῇ. ΨΥ χρωματιστήν, 1). ὅε6 ΗδβγυοἨυ5, Φοινικιστής. 

1- ἢ: 
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αὐτῷ. 21. ἐντεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν 
λυ μίαν: ᾿ δὲ εἰς βολὴ ἣν ὁδὸς ἁμαξιτὸς δα. 
ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰσελθεῖν στρατεύματι, εἴ 
τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δὲ καὶ Συέννεσις εἶναι ἐπὶ 

΄-“ , τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰσβολήν" δι’ ὃ ἔμεινεν 
ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος 
λέγων ὅτι λελοιπὼς εἴη Σ᾽ υέννεσις τὰ ἄκρα; ἐπεὶ 

ἤσθετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ἤδη ἐν Κιλικίᾳ ἣν 
εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περυπλεούσας 
ἀπ᾽ ’᾿Ιωνίας εἰς Κιλικίαν Ταμὼν ἔχοντα τὰς Δακεδαι- 
μονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. 22. Κῦρος δ᾽ οὖν ἀνέβη 
ἍΞΞΕΝΝ ἈΠ ἢ » δ ’ Δι ΡΒ Ἃ Ἃ μον ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς οὗ 

οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς 
’ ἣν Ἁ ῇ 5 ἂρ Ν᾿ Ν ,» 

“εδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπίῤῥυτον, καὶ δένδρων παν- 
τοδωαπῶν ἔμπλεων καὶ ἀμπέλων: πολὺ δὲ καὶ 
σήσαμον καὶ μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ 

Χ , 5" » 5 ἃ , 2 ᾿ . 
κριθὰς φέρει. ὄρος δ᾽ αὐτὸ περιέχει ὀχυρὸν καὶ 
ς Ἀ ,α 3 ΄ γ , ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν. 

28. Καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε 

σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας πέντε καὶ εἴκοσιν 

εἰς Ταρσόν, τῆς Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαί- 
5 -“ οὰ ο Α͂ ,,Ἄ ΄-“ 

μονα. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Συεννέσιος βασίλεια τοῦ 

Κιλίκων βασιλέως: διὰ μέσης δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ 

ποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὖρος δύο πλέθρων. 24. 
͵ Χ “ .) , Ξ' » »-“ Χ ταύτην τὴν πόλιν ἐξέλυπον οἱ ἐνοικοῦντες μετὰ 

Συεννέσιος εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τὰ ὄρη: πλὴν οἱ τὰ 

21. ϑυῖάαθ, ἁμαξιτός.---ἤσθετο τό τε Μέν. στρατ. ὅτι. ἤδη, 
ΒΟ 

28. Ταρσόν, ἃ. Ὁ. 6. ἃ. 6. τι. ἢ. ο. ϑέχαθο: Αὐτίδη, ΑΠΔΡ.; 
Ταρσούς, 0. Β. Ρ. Κ. --ἐνταῦθα ἢ ἦσαν, ΚΣ 1. 4.18.; ἃ. Ρ.6: 
ἃ: τὴ 1: τὴ 8. ο. Βαγα εἰς ἢν: εἰς ἣν: οἷα ἦν: οἷς ἦν, τεβροοίίνεϊν. 



ΤΠ. 25--1Π.1.1 ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. 11 

καπηλεῖα ἔχοντες" ἔμειναν δὲ καὶ οἱ παρὰ τὴν θάλ- 
.» .α ᾽ , ΡΥ ΨΚ - 

ατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν ᾿Ισσοῖς. 285. 
» [4 5, ὃ , Ἁ ὔ ’ὔ ͵7] 

Ἑπύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου πέντε 
ς ’ » Ἁ ᾽ “ ᾽ Ἁ Ἂ «ς “ὉὉᾳ) 

ἡμέρας εἰς Ταρσὸν ἀφίκετο. ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ 
[ω] » »“ " » Ν 7ὔ ,’ ͵ “Ὁ 

τῶν ὀρῶν τῶν εἰς τὸ πεδίον δύο λόχοι τοῦ Μένωνος 
’ » ’ 4 Ἁ " ς ,ὔ 

στρατεύματος ἀπώλοντο. οἱ μὲν ἔφασαν ἁρπάζον- 
͵7 Γ᾿] φ Ἁ “ 7, ς ς, 

τάς τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ ὁὲ ὑπολευι- 
, αῇ ᾽ ’ 6 -" νι Ψ Ψ,):» 

φθέντας καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα 
» Ἁ Ἁ - ’ Ξ 7 » ἃ ' 

οὐδὲ τὰς ὁδούς, εἶτα πλανωμένους ἀπολέσθαι: ἦσαν 
δ᾽ οὖν οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. 26. οἱ δ᾽ ἄλλοι, ἐπεὶ ἧκον, 

τήν τε πόλιν τοὺς Ταρσοὺς διήρπασαν, διὰ τὸν ὄλε- 
θρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι; καὶ τὰ βασίλεια 

δὶ 59. κα “ τι " ἣ, διν Ἢ Ε Χ ΄ 
τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δὲ ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν πόλιν, 

μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἑαυτόν: ὁ δ᾽ οὔτε 

πρότερον οὐδενί πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς χεῖρας ἐλθεῖν 
» ΝΜ “ ἘΖ. , » Ν Φ Ἁ μι Ἁ 

ἔφη; οὔτε τότε Κύρῳ ἰέναι ἤθελε, πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν 
5» Ἁ , 3. » Ἁ Ν “ ἢ Ν 

ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. 27. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ 

συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ 
Ν ᾽ . ᾿, ἴω Ἁ ᾿] 

χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δὲ ἐκείνῳ 

δῶρα ἃ νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον χρυσο- 
Λ ᾿ Χ ““ Ν , Ὺ 

χάλινον καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλλια καὶ 

ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ: στολὴν Περσικήν, καὶ τὴν 
. , » ΓΑ Ἁ οΥ ς ᾿ 

χώραν μηκέτι ἀφαρπάζεσθαι: τὰ δὲ ἡρπασμένα 

: ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν. 

ΠῚ. ᾿Ενταῦθα ἔμεινε Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας 

εἴκοσιν" οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ 
, φ ’ Ν δ) Φον νν 7 57 

πρόσω. ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι" 
“ Ν » 5 . ᾽ »Μ ΄- Ἀ 

μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. πρῶτος δὲ 

Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι" 

2ὅ. Ταρσόν, Ῥ. Ταρσούς, Ὦ. Β. Κ. 427. ἁρπάζεσθαι, ὃ. Κ. 
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οἱ δὲ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου; 
ἐπεὶ ἤρξατο προϊέναι. 2. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν 
μικρὸν ἐξέφυγε τὸ μὴ καταπετρωθῆναι, ὕστερον δ᾽ 
ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, συνήγαγεν 

ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν 
δ » ΄ ε ΄ ς ᾿ς » ᾽ ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς" οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον 

Ἁ :) 4 3 ΝῚ Ἂν ΄ὔ 

καὶ ἐσιώπων" εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. 

8. ἄνδρες στρατιῶται; μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς 

φερω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ Κῦρος 

ξένος ἐγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά 
"7 ᾿ῷσο ᾿ , ὅδ ὃ ἍΜΕΡ πὶ 

τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔἐδ7ὼώκε ὁαρεικοὺς" οὺς 

ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ, ἀλλ᾽ 

οὐδὲ καθηδυπάθησα, ἀλλ’ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. 4. 

καὶ πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα; καὶ 
Ι ον “ ς Ἃ 5 ΄ Ἰφοῦ. " 3 [4] 

ὑπὲρ τῆς ᾿Ελλάδος ἐτιμωρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς 

Χεῤῥονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιυ- 

ρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας “Εἴλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ 

δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι 
δέουτο ὠφελοίην αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου. 

ὅ. ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη 
7 Ἃ ς “Ἃ , [ω] “ 7 [οἹ Ἃ 

δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ 
-“ 7 ς ΄κ 5 ᾿] Χ 

πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν 

δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα, αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμῶς 

καὶ σὺν ὑμῖν ὅ,τι ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε 
ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ “Ελληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρ- 

βάρους, προδοὺς τοὺς “Ελληνας τὴν τῶν βαρ )ἄάρων 

2, τὸ μή: τὸ οτηϊ δα ἴῃ ἃ. ἐξέφυγε τοῦ ἈΚ. 6. τοῦ μή, ΒΙΡ.Κ. 
4, ἐπὶ (τοὺς) Θρᾷ. Ρ. ῳ 
ὅ. ἀνάγκη δέ, Ῥ. 566 8. ποίξ.-.-- ἰέναι, ῬοΙΒ. , εἶναι, ΜΙ 55. 

Ὥ. Ῥ. Κ. 
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“φιλίαν εἱλόμην. 6. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέλετε 
πείθεσθαι οὐδὲ ἕπεσθαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν ἕψομαι καὶ ὅ,τι 

Ἂ 4 

ἂν δέῃ πείσομαι. νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πα- 
τρίδα καὶ φίλους καὶ συμμάχους, καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν 

3 “- 
οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ ἔρημος ὧν οὐκ 
ἂν ἱκανὸς εἶναι οἶμαι οὔτ᾽ ἂν φίλον ὠφελῆσαι οὔτ᾽ ἂν 
5 4 » ᾽, ς » “ Ων 37 τῳ Ἂ Χ 

ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ 
- “ Φ 

ὑμεῖς, οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 7. ταῦτα εἶπεν" οἱ 

δὲ στρατιῶται: οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ ἄλλοι 
κ᾿ ᾽ ΄ φ ᾽ , ΠΡ , 

ταῦτα ἀκούσαντες ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα πο- 
ἣν ρεύεσθαι, ἐπήνεσαν' παρὰ δὲ Ἐενίου καὶ Πασίωνος 

πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευο. 
Ε 2 ΄ δ ΄ 

φόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ Κλεάρχῳ. 8. 
Κῦρος δὲ . τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος 

’ Χ ,, ς Ἂ, 94 Ν » 

μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχον’ ὁ δὲ ἰέναι μὲν οὐκ 
ΝΜ Ξ ἣ “ [ον Ἶ 5 “ 

ἤθελε, λάθρα δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ 

ἄγγελον ἔλεγε θαῤῥεῖν ὡς καταστησομένων τούτων 
᾽ Ν 74 “ ἌΝ Ὁ .Α » ζ ᾽ Ν 

εἰς τὸ δέον: μεταπέμπεσθαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν' αὐτὸς 
δ᾽ 3 ΒΩ 3.5 Ν δὲ “ δι ΄ 

οὐκ ἔφη ἰέναι. 9. μετὰ δὲ ταῦτα συναγωγὼν τούς 
θ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ τοὺς προσελθόντας αὐτῷ 
καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον ἔλεξε τοιάδε. 

Ἄνδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι 

οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς 
ἐκεῖνον" οὔτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί 
γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος ἔτι ἡμῖν μισθο- 

΄ «“ ΄ 3 -“ Δ δ. 5. 6 “ 

δότης. 10. ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν 

6. πείθεσθαι ΟἸΪΥ 15 Τοππᾶ ἴπ ἃ. ο. ἃ. 6. ἕπεσθαι οὐδὲ πεί- 
θεσθε, Ὁ.---οἶμαι εἶναι τίμιος : ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. οἶμαι ποΐ ἴῃ Β. Κ, 
--ἐρημωθείς, Β.---ἀλεξήσασθαι, Μ55. ἀλέξασθαι, Οδία]ΙοΠη, 
ὙΏΙΘῊ (Ὅτι οσουγ5, {Π]. 4. 838. 

8. λάθρᾳ, Ὁ. 
9. τοὺς θ᾽ ἑαυτοῦ : τοὺς μηθ᾽ ἑ. Β, 
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ἰὸ Ά Ὁ Ἁ ’ ᾽ -“" ᾽ 52 ἢ οἶδα' ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω 
ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα 
ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα δὲ καὶ 

Ἃ Ἂ “ , » Ὁ 7] δι... 8 “-“ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ 
γὃ »“ θ 1] . Ν ἣ' δ “ ᾽ Ὁ Φ ς» 

ἠδικῆσθαι. . ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν 
καθεύδειν οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βου- 

λεύεσθαι ὅ,τι χρὴ ποιεῖν ἐκ τούτων. καὶ ἕως γε, 

μένομεν αὐτοῦ, σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι ὅπως ἀσφα- 

λέστατα μενοῦμεν, εἴ τε ἤδη δοκεῖ ἀπιέναι, ὅπως 
3 [4 2 λιν Ἂ .} ΄ “ 

ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν" 

ἄνευ γὰρ τούτων οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου 

ὄφελος οὐδέν. 12. ὁ δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος 
! ϑ' Ὁ 53 φίλος ᾧ ἂν φίλος ἢ, χαλεπώτατος δ᾽ ἐχθρὸς ᾧ ἄν 

Ψ τὰ Σ, Ἁ , ΙΝ Ἃ δι ες Ἁ πολέμιος ἢ" ἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν 
καὶ ναυτικὴν ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπι- 

φ, Ἁ Ν ϑ' Χ ἘΠ - ἴον ΄ 5, - 

στάμεθα' καὶ γὰρ οὐδὲ πόῤῥω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ 
“- ͵ 

καθῆσθαι: ὥστε ὥρα λέγειν ὅ,τι τις γιγνώσκει ἄριστον 
εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. 

18. ᾽Εκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτο- 
7 “ ἃ 5. τ ς δὲ Ἂν δ ΡΝ , μάτου λέξοντες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου 

3 ἷ 5 ΄ σ »“ ξ 2 ἵ »᾿ 

ἐγκέλευστοι, ἐπιδεικνύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ 
τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι. 14. εἷς 

δὲ δὴ εἶπε, προσποιούμενος σπεύδειν ὡς τάχιστα 
: Ἵ 

πορεύεσθαι εἰς τὴν “Ελλαδα, στρατηγοὺς μὲν 

ἑλέσθαι ἄλλους ὡς τάχιστα; εἰ μὴ βούλεται Κλε- 
ὅν Ν 5. Ὁ ᾽ ͵ ς 

αρχος ἀπάγειν: τὼ δ᾽ ἐπιτήδεια ἀγοράζεσθαι: ἡ 
δ᾽ ἀγορὰ ἣν ἐν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι: καὶ 
συσκευάζεσθαι: ἐλθόντας δὲ Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, 

11. καὶ ἕως γε: καὶ εἴτε, Β. Ρ.--εἴ τε ἤδη : εἴτε δή, Β.--- 
ὅπως ἀσφαλέστατα μενοῦμεν : μένωμεν, Μ58., Β. μενοῦμεν, 
Βαυϊπδῃη.--- ἄπιμεν; ἃ. Ὁ 6. 6. ἀπίωμεν, ἴΠ68 οἶμεῦ ΜΗΩ͂Ξ, 



1. 1ὅ--18.1 ΑΝΑΒΑΒΙΝ, 1. 1ὅ 

ὡς ἀποπλέοιεν' ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμονα 
᾽ -“ ἴω “Ὁ 

αἰτεῖν Κῦρον ὅστις διὰ φιλίας τῆς χώρας ἀποίσει. ἐὰν 
δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάττεσθαι τὴν ταχίστην, 

πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως 
μὴ φθάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλαβόν- 

΄- Ἁ Ἀ ᾿, ᾿ς » ᾽ 

τες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπα- 

κότες. οὗτος μὲν δὴ τοιαῦτα εἶπε' μετὰ δὲ τοῦτον 
Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. 

1δ. Ως μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρα- 
τηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω πολλὰ γὰρ ἐνορῶ δι᾽ ἃ 
ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον: ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ᾧ ἂν ἕλησθε 

7 Φ Ἁ 7 Ω 5 αὶ [κ Ἁ πείσομαι ἧ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ 
» 5 “ [4 ᾿ ΕΒ 4 ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα 
᾽ ’ Ἁ Ὁ »,Ρ » Δ 2 

ἀνθρώπων. 10. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη, ἐπι- 

δεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοῖα αἰτεῖν κε- 
λεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου μὴ 

ΓᾺ » Ἁ Ἁ ς " ἤ ς , ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα 
» - εἿ ΄ὔ "" Δ Ἁ “Ἂ » αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ 

ε δὲ καὶ τῷ ἡγεμό , ἂν Κῦρος διδῷ Ὁ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ᾧ ἂν Κῦρος διδῷ, 
᾿ ΄ οἷ ΜΙ ἣν φῆ ὧἂὰ ͵ ἴω 

τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον προκα-- 
[4 5 Ὧ δ 2 7 Ἁ Ἃ 3 . 

ταλαμβάνειν; 17. ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ 
»-» 2) 4 Ἄς, Θ᾽, κα , Ἁ ΤΕΥ. 3 - -“ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς αὐταῖς ταῖς 
7, ᾽ὔ 7 Ἂς οὖ νου , (ς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν τῷ ἡγεμόνι ᾧ 

δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐχ οἷόν τε ἔσται 

ἐξελθεῖν: βουλοίμην δ᾽ ἂν ἄκοντος ἀπιὼν Κύρου 

λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών: ὃ οὐ δυνατόν ἐστιν. 18. 
ἀλλ᾽ ἐγώ φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι" δοκεῖ δέ 

14. ἀποίσει, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. τη. ἢ. ο. Β. ἀπάξει, Ὁ. Ρυ--ἀνηρ- 
πακότες, 8. Ὁ. ο. ἃ. 6. ο. ἂν ἡρπακότες, τη 1, 2, Ὁ. ἡρπακότες, ὃ. 

1. ᾧ ἂν: ὃν ἂν, Β. Ῥν 16, ἐπεδείκνυε, Β. Ῥ.---διδῷ: δῷ, Β. 
17. ᾧ δ δοίη " ᾧ [ἂν] δοίη, Ῥ.---ἀγάγῃ, ἃ. Ὁ. ο. ἢ, Ε. “ἀλ Δὴ ὦ 



16 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [Π]. 19---91. 

μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον, οἵτινες ἐπιτήδειοι, 
σὺν Κλεά ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βούλεται ἡμῖ εόρχῳ ἐρωτᾶν αι ἡμῖν 
χρῆσθαι: καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ἢ παραπλησία 
“ - - 

οἵᾳπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπεσθαι καὶ 
ἡμᾶς, καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν τούτῳ 
συναναβάντων: 19. ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς 

πρόσθεν φαίνηται καὶ ἐπυπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνο- 
τέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισθέντα 

Ἃ Ψ ᾽ 7 Ν᾿ Φ Ν Χ ς ͵ 

πρὸς φιλίαν ἀφιένα. οὕτω γὰρ καὶ ἑπόμενοι 
Ἃ " 5 “ Χ Ι͂ ς ᾽ Ἀ 5 ἤ ἂν φίλοι αὐτῷ καὶ πρόθυμοι ἑποίμεθα, καὶ ἀπιόντες 
3 ον “ 2 , Φ ᾿άν αν τὸ Ἂ “Ὁ ΄ 
ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν" ὅ,τι δ᾽ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ 

ἀναγγεῖλαι δεῦρο: ἡμάς δ᾽ ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα 
βουλεύεσθαι. 20. ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλό- 

Ἃ ͵ ’ .ν 1.5 “ »-»“ μενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπουσιν, οὗ ἠρώτων Κῦρον 
τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾳ. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτι ἀκούει 
᾿Αβροκόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ 

εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς" πρὸς τοῦτον οὖν 
ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν: κἂν μὲν ἢ ἐκεῖ, τὴν δίκην 
37 “ 3 -“ 3 Ὁ Ἃ Ν ,ὔ - “Ὁ 5 “ 

ἔφη χρῇζειν ἐπιθεῖναι αὐτῷ, ἢν δὲ φεύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ 

πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. 21. ἀκούσαντες δὲ 
ταῦτα οἱ αἱρετοὺ ἀγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις" 

“Ὁ Δύω, 7 Ν 3 Ψ “ Ν ΄ Ὁ 

τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἣν ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέα, ὅμως 

δὲ ἐδόκει ἕπεσθαι. προσαιτοῦσι δὲ μισθόν ὁ δὲ 

Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὗ πρότε- 
ἴω Ἂ Ν 

ρον ἔφερον, ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς 
ἊὉ ’ὔ 7 Ν 4.9 ἃ ΄ " - Δ ΤῸΝ “Ὁ 

τῷ στρατιώτῃ" ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα 

ἤκουσεν οὐδεὶς ἔν γε τῷ φανερῷ. 

19. ἀναγγεῖλαι, ἃ. Ὁ. ο. 
20. ἀκούει, Ὁ. ς. Β. ἀκούεν, ἃ. ἀκούοι, Ὦ. Ῥ. 
21. ἀγγέλλουσι, ἃ. Ὁ. 6. 6. ἀναγγέλλουσι, Β. 1).---προσαι- 

τοῦσι δὲ μισθὸν ὁ Κῦρος, Β. Ῥ. Κ, 



ΤΥ. 1---4.1 ΑΝΑΒΑΒΙΒΚ. 1. 17 

ΤΥ. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασαγ- 
, ᾽ Ἁ “ ᾿ Ἃ 3 

γας δέκα ἐπι τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἦν τὸ εὖρος 
7 ,ὔ 5 "»“" 5 4 Ἁ “ 

τρία πλέθρα. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα πα- 

ρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον ποταμόν, οὗ τὸ 
εὖρος στάδιον. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο 

παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς ᾿Ισσούς, τῆς Κιλικίας 
" ΄ ͵ ΣΕ ΑἽ ΝΥ 7 ᾽ , ΄, 
ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην 

καὶ εὐδαίμονα. 2. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" 

ὶ Κύ ἢ ἱ ἐκ Πελοποννήσου νῆες τριά- καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ Πελοποννή ἣες τριά 
κοντα καὶ πέντε, καὶ ἐπ᾽ αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας 

“ακεδαιμόνιος. ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Ταμὼς Αἰγύπτιος 
9ῳ. 9 , κ᾿ ΓΕ ΄ , ; ἐξ ᾿Εφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καί 

εἴκοσιν, αἷς ἐπολιόρκει Μέλητον, ὅτε Τισσαφέρνει 
, 53 Ν Υ͂ 7 Ν το ἐκ 

φίλη ἣν, καὶ συνεπολέμει Κύρῳ πρὸς αὐτόν. ὃ. 

παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν 
νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων 
ς “ Ὁ ᾿] , ἣ ͵ ς Ἁ -“ 

ὁπλίτας ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ νῆες 
ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου σκηνήν. ἐνταῦθα καὶ οἱ 
παρ᾽ ᾿Αβροκόμᾳ μισθοφόροι “Ἕλληνες ἀποστάντες 
ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλῖται, καὶ συν- 
εστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα. 4. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει 

σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ πύλας τῆς 
Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ ταῦτα δύο 

΄ Ἁ ἣ, Ἁ » Ἁ “ “ 4 

τείχη: καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν πρὸ τῆς Κιλικίας Συέν- 

νεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή, τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ 
τῆς Συρίας βασίλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. 
διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Κάρσος ὄνομα; 

1. Ψάρον, ἃ. Ὁ. ο. ἀ. 6. ἢ. Σάρον, Β. Ῥ. Φάρος, ϑιυ 445, 
4. Κάρσος, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. τῇ. 1, 2. ἢ. Κέρσος, Β.---ἐφειστήκεσαν. 

ἐφεστήκεσαν, ἃ. ἕ, σ. ἢ.1. Κ'].. Β. 



ι8 ΧΕΝΌΡΗΟΝ. ΓΙΝ. 5---8 
Ω ΄ Ψ Χ Χ τ ἴω - εὖρος πλέθρου. ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν 

ἦσαν στάδιοι τρεῖς: καὶ παρελθεῖν οὐκ ἣν βίᾳ ἣν 
δ ς ΄ Ἁ Ἂ Ἂν, Ἶ4 2 Ἁ , 

γὰρ ἡ πάροδος στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν 
καθήκοντα, ὕπερθεν δ᾽ ἦσαν πέτραι ἠλίβατοι ἐπὶ 

δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστήκεσαν πύλαι. 
ὅ. ταύτης ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς μετε- 

7 “ ς “ » » ΝΜ εν πέμψατο, ὅπως ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ 
Β “ “ νὴ ΄ Χ " 
ἔξω τῶν πυλῶν, καὶ βιασάμενοι τοὺς πολεμίους 

παρέλθοιεν, εἰ φυλάττοιεν ἐπὶ ταῖς Συρίαις πύλαις, 
ὅ ὄετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν 4 βροκόμαν ἔ ὅπερ ᾧετο ποιή ῦρος τὸ ροκόμαν ἔχοντα 

Ἁ ͵7ὔ ᾽ Α 3 ψ»“-» ον ζ 

πολὺ στράτευμα. ᾿Αβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν. 
ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρε- 

2 , ἊΝ [4 3 ΄ 5 ψας ἐκ Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, 

ὡς ἐλέγετο: τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς. 

6. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα 
Ι 

παρασάγγας πέντε εἰς Μυρίανδρον, πόλιν οἰκουμένην 
7 3 ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ θαλάττῃ" ἐμπόριον δ᾽ ἣν τὸ 

χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες πολλαί. 7. ἐν- 
“ΔΩ "» , , ς δ Ἁ κ“-ἴ ᾿ς δ τἰ5 Ν 

ταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτά" καὶ Ξενίας ὁ ᾿ἀρκὰς 

στρατηγὸς καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς 
- Ν Ν Ι ΣΥ͂ 3 Δ 5 ΄ 

πλοῖον, καὶ τὰ πλείστου ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, 

ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν φιλοτιμηθέντες, ὅτι 

τοὺς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον ἀπελ- 

θόντας. ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν ᾿Ελλάδα πάλιν καὶ οὐ 
πρὸς βασιλέα, εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν ἀφανεῖς, διῆλθε λόγος ὅτι διώκει αὐτοὺς 

γι κι 7 ΝᾺ ρων (: Χ " ς 7 5» 
Κῦρος τριήρεσι: καὶ οἱ μὲν εὔχοντο ὡς δολίους ὄντας 

αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ ᾧκτειρον εἰ ἁλώσοιντο. 8. 
ἴω ᾿ Ν ’ ο Ἁ ὃ 3 

Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἴπεν" ᾿4πο- 

Ἴ διώκει, ἃ. Ὁ. 6. 6.1. Κ. διώκοι, Ὁ, Κ΄. 



ΙΝ. 9---10.1 ΑΝΑΒΑΘΙΝ. 1. 19 

λελοίπασιν ἡμᾶς Ἐενίας καὶ Π]ασίων: ἀλλ᾽ εὖ γε 
᾽ ,ὔ [γ " ᾽ ͵ 5 

μέντοι ἐπιστάσθωσαν ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν, οἶδα 
γὰρ ὅπῃ οἴχονται. οὕτε ἀποπεφεύγασιν, ἔχω γὰρ 

τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἑκείνων πλοῖον: ἀλλὰ μὰ 
Ἃ Ἁ » » ᾿] Ά ’ Ἥο, “Ὁ ᾽ ᾿ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς 

ὡς ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ 
» ἔ ΄ Ἁ Χ » Ἃ “Ὁ ἊὉ 

ἀπιέναι βούληται, συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ 
., Χ ͵ » ἴω ᾽ Ν »"κ Ο. " 

καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. ἀλλὰ ἰόντων, εἰδότες 

ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. 
καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν 

Τράλλεσι φρουρούμενα" ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερή- 

σονται, ἀλλ᾽ ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ 
» Ἔ, “ ᾿ι.  Α “ “ 5 - νι ἐμὲ ἀρετῆς. 9. καὶ ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ “Εΐλληνες, 
εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἣν πρὸς τὴν ἀνάβασιν, ἀκούον- 

“ 

τες τὴν Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον 

συνεπορεύοντο. 
Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας 

παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα 
τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ 

7] ΝῊ 4 , Ἃ ϑι Ἁ, 5 ΠΡ» ᾽ 

πραέων οὺς οἱ Σύροι θεοὺς ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ 
» ὑδὲ Ἁ δ ς δὲ ““ 3 ᾿ » εἴων, οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσ- 
κήνουν Παρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι. 10. 

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς πέντε παρασάγγας 

τριάκοντα ἐπὶ τὰς πηγὰς τοῦ ΖΔάρδητος ποταμοῦ, οὗ 

τὸ εὖρος πλέθρου. ἐνταῦθα ἦσαν τὰ Βελέσυος 
" -“ ’ 5 Ἁ ΄ 4 

βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παράδεισος πάνυ 

8. ἰόντων: ἰέτωσαν, 8. Ὁ. ο. 4. ο. ἰέτωσαν ἄν, τὴ 8, 1. 2. ἴτω- 
σαν, Β. 

9, ζώνην : ζωήν, ἴῃ (ῃ6 Μ58, 
10. Δάρδητος, 6. τη. Ὦ. Οὁ. Δάρδατος, ἃ. Ὁ. 6. ἅ, 4(. Δαρά- 

δακος, Β. Ρ. Κ. 



50 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Πγ... 
᾽ Ν ῇ δ »ἍἉ “ ἢ ἿΑ μέγας καὶ καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. 

Κῦρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσ- 
εν. 

3 ἴω “ 

11. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγ- 
γας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα 
τὸ εὗρος τεττάρων σταδίων" καὶ πόλις αὐτόθι ὠκεῖτο 

΄, ᾿ , ᾿Ὰ ᾿Α 5 ΄ 5 »“" 

μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὀνόματι. ἐνταῦθα 

ἔμειναν ἡμέρας πέντε' καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος 
Ἁ Χ [ο ς , 3, “ ς «οχ 

τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿Εὐλλήνων ἔλεγεν ὅτε ἡ ὁδὸς 

ἔσοιτο πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλῶνα: καὶ 
κελεύει. αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ 
3 ͵ [4 ς Ν “2 3 

ἀναπείθειν ἕπεσθαι. 12. οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλη- 
4 3 Α “Ὁ ῳ Ν [] 3 ,ὔ 

σίαν ἀπήγγελλον ταῦτα" οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαι- 

γον τοῖς στρατηγοῖς, καὶ ἔφασαν αὐτοὺς πάλαι ταῦτ᾽ 
εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις 

αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ καὶ τοῖς προτέροις 
Ἃ ΄ ᾽ " Χ ἋᾺ ΄ Ὁ ΄ μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου, 

Ἁ ἴω 5 3 λ 4 5) 5 Ν -»“ 

καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος 
“ Ν “ ἴω ς Ν , 

τοῦ πατρὸς Κῦρον. 18. ταῦτα οἱ στρατηγοὶ Κύρῳ 
ΓΡΎΗ ον ἐς ἐπῶν τον 5 λ' δον ΄ 
ἀπήγγελλον: ὁ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν 

ΓΑ ᾽ Ἷ “Ὁ 3 Ἁ 2 “ “ 

πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι; 

καὶ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς 

Ἕλληνας εἰς ᾿Ιωνίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ 

“ΕΟλληνικοῦ οὕτως ἐπείσθη. 

Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι 
στρατιῶται, πό Ἔ Κύρῳ ἢ οὔ ἐλ εξ! ρ ν» πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, συνέλεξε 

ἃ ς “ ὕγ Υ Ὁ 27) Ἁ 3 

τὸ αὑτοῦ στράτευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε 

12. ἰόντων : ἰοῦσιν, 6., 8. ψῆο δ]ίογεα {πΠ6 οοπηηοῃ τϑαϊηρ 
ὨΠΠΘΟΘΒΒΑΙγ. ὅ66 ΤὨμυογα. ΥΙ. ὅ2. ΑΠαΑρΡ. 11. 4. 24. ὙΠ]. 
7.1. 



ἵν. τ.ο5:}.0. ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. οἹ 

τάδε. 14. Ανδρες, ἐάν μοι πεισθῆτε, οὔτε κινδυ- 
γεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων πλέον προτι- 

,ὔ -“ 4 ,Ἶ ’ Ἷ - ᾽7ὕ 

μήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν κελεύω 
ποιῆσαι ; νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς “Ελληνας 

ἐπὶ βασιλέα" ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι 
Ν ᾽ , Ὰ Ν [οὶ 3 Ὁ ς 

τὸν Εὐφράτην ποταμὸν πρὶν δῆλον εἶναι ὅ,τι οἱ 
ἄλλοι Ελληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. 15. ἢν μὲν 
γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι 
ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν 
ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει: ἐπίσταται 
δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος" ἢν δ᾽ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, 
ἄπιμεν μὲν ἅπαντες εἰς τοὔμπαλιν, ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις 
πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς φρούρια 
καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα 

ὅτι ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. 16. ἀκούσαντες ταῦτα 
» ’ » , λ Ἁ ει » ͵7 

ἐπείθοντο καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρί- 
νασθαι. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἤσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη 

Ν ᾿ , , ΤᾺ - 5 ᾽ ̓  Ν 
τε καὶ τῷ στρατεύματι πέμψας Τῇλοῦν εἶπεν, ᾿Εγὼ 
μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ: ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς 
ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι με Κῦρον 

, , Ν Ἁ “ » 2 ῇ νομίζετε. 17. οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι 
μεγάλαις ὄντες εὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι 

δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα 
Ἁ 7 , ᾿ς Χ ᾿ Ἧ ἐς 

δὲ ποιήσας διέβαινε: συνείπετο δὲ καὶ τὸ ἄλλο 
[2] “ Χ 

στράτευμα αὐτῷ ἅπαν. καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν 
Ἁ ᾽ ᾿ ᾽ “ 9 , ΄-" ἴω ψ Χ 

“ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μασθῶν ὑπὸ 

1ὅ. φίλοι, ". ο. ἃ. φίλα, 6. οἶδα ὅτι ὡς φίλοι οπϊἐἐοα Ὁγ ἃ. 
φίλου, 1ῃ6 οὔμον Μ55. φίλου, Β.Κ. 

16. ἐπαινέσετε, ἃ. Ὁ. ο. Β, ἐπαινέσητε, Ρ. 
17. μεγαλοπρεπῆ, ο. Α. 



22 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [1Υ΄-. 18---Τ͵,Ἦ' 8. 

τοῦ ποταμοῦ. 18. οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτι 
οὐπώποθ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς διαβατὸς γένοιτο πεζῇ; εἰ 
μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις, ἃ τότε ᾿Α βροκόμας προϊὼν 

κατέκαυσεν; ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. ἐδόκει δὴ θεῖον 
εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς 
βασιλεύσοντις. 19. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς 
Συρίας σταθμοὺς ἐννέα παρασάγγας πεντήκοντα" 

καὶ ἀφικνοῦνταὶ πρὸς τὸν ἀράξην ποταμόν. ἐνταῦθα 
ἦσαν κῶμαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου. ἐνταῦθα 
ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 

Υ. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς ᾿ἀραβίας τὸν Εὐ- 

φράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων σταθμοὺς ἐρήμους 

πέντε παρασάγγας τριάκοντα καὶ πέντε. ἐν τούτῳ 
δὲ τῷ τόπῳ ἣν μὲν ἡ γῆ πεδίον ἅπαν ὁμαλὸν ὥσπερ 
θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν 
ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη ὥσπερ ἀρώματα: 

δένδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν. 2. θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι 
μὲν ὄνοι ἄγριοι, πολλοὶ δὲ στρουθοὶ οἱ μεγάλοι" 

ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες: ταῦτα δὲ τὰ 
θηρία οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον. καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί 

τις διώκοι, προδρωαμόντες ἕστασαν' πολὺ γὰρ τῶν 
ἵππων ἔτρεχον θᾶττον" καὶ πάλιν ἐπεὶ πλησιάζοιεν 

οἱ ἵπποι ταὐτὸν ἐποίουν, καὶ οὐκ ἣν λαβεῖν, εἰ μὴ 

διαστάντες οἱ ἱππεῖς θηρῷεν διαδεχόμενοι τοῖς ἵπποις. 
τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλισκομένων ἣν παραπλήσια τοῖς ἔλα- 
φείοις, ἁπαλώτερα δέ. 8. στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν" 

2. πολλοί, ἰὴ 811 {π6 θεϑὲ Μ 5 ΚΝ. οὐκ ὀλίγοι, 1). Ῥ. οὐκ ὀλίγαι, Β. 
--ἂν εἱστήκεσαν, Β. (ἄν) ἕστασαν, Ῥ. Κ. ἵστασαν, Ὁ. α. ἃ. 6. τη. 
Ὦ.Ο. ἔστασαν, ἃ. 

8. ἀπεσπᾶτο φεύγ. Βυϊζίτηδηη. Ὁ: ἀπέπτα φεύγ. ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. 
ἀπέπτα ἀποφεύγ. τὰ. ἃ. ἀπέσπα ἀποφεύγ. ἵ. δ. ἢ, 1. Καὶ 1. ἀπέ- 
πτατο φ. Β. ἀπέσπα φ. Ῥ. 1ζ.---ἄρασα, Β. Κὶ. 



ν 4...2.} ΑΝΑΒΑΒΙΒ, 1. ο3 
.«οΧ ΄ -" ε , ὑ 5 ΄ Η Η 

οἱ δὲ διώξαντες τῶν ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο: πολὺ γὰρ 
ἀπέπτα φεύγουσα, τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυ- 

Υ̓ 

ξιν αἴρουσα, ὥσπερ ἱστίῳ χρωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἄν 
τίς ταχὺ ἀνιστῇ, ἔστι λαμβάνειν: πέτονται γὰρ 

ι “ βραχὺ ὥσπερ πέρδικες καὶ ταχὺ ἀπωγορεύουσι. τὰ 
δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἣν. 

, “ 

4. ΤΠορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικ- 

γοῦνται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμόν, τὸ εὖρος πλεθ- 
-“ 5» “Ὁ Ὁ ͵ » ͵ 7] ᾽ » 

ριαῖον. ἐνταῦθα ἣν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα ὃ 
3... δὰ ΄ 5.6 .αὲ ᾿ [2 « ᾿ “ ͵΄ 

αὐτῇ Κορσωτή" περιεῤῥεῖτο δ᾽ αὕτη ὑπὸ τοῦ Μάσκα 
,“δΔδ᾽» “ 

κύκλῳ. ἐνταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιυτί- 
᾽ »“ 5 ͵ Ἁ , 

σαντο. ὅ. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς ἐρήμους 

τρεῖς καὶ δέκα, παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εἰὐφρά- 
τὴν ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ 
Πύλας. ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς πολλὰ τῶν ὑπο- 

7 ᾽ , ε Ἀ “Ἃ ᾽ Ἀ ἰα Ι͂ » ᾿ 

ζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ: οὐ γὰρ ἣν χόρτος οὐδὲ 

ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἦν ἅπασα ἡ χώρα: 
οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν 

“. ᾽ “ τ 

ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ 
2 , Χ » Ἷ, “ » Χ 

ἐπώλουν, καὶ ἀντωγοράζοντες σῖτον ἔζων. 6. τὸ 
δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλυπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἦν 

Ψ Ἁ 9 “Ὁ Ἷ, 5 ΄“. « “ ͵ “ 

εἰ μὴ ἐν τῇ Δυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, 
Ἁ , 2 δ ἋἊ 3 ΄ὔ “ 

τὴν καπίθην ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. 

ὁ δὲ σίγλος δύναται ἑπτὰ ὀβολοὺς καὶ ἡμιοβόλιον 
᾿Αἀττικούς" ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας ᾿ἀττικὰς ἐχώρει. 

κρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο" 7. ἦν 
δὲ τούτων τῶν σταθμῶν οὺς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν, 
Θ , ἊΟ Ἁ Ὁ ,, [4 Ἃ ΧΝ 

ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς 
χιίλόν. καὶ δή ποτε στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος 

“ « ΄ 2 ΄, ς “ Ἁ “ 

ταῖς ἁμάξαις δυσπορεύτου, ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς 



94 ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ. ΓΝ, βο 
δὰ 855 ᾿ ἢ μ ἃ » ΓᾺ Ἁ ὧν περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ εὐδαιμονεστάτοις, καὶ ἔταξε 

Χ »“ “ΨἉ 

Γλοῦν καὶ Πίγρητα λαβόντας τοῦ βαρβαρικοῦ 

στρατοῦ συνεκβιβάζειν τὰς ἁμάξας. 8. ἐπεὶ δ᾽ 
ἐδόκουν αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, ὥσπερ ὀργῇ ἐκέλευσε 
τοὺς περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς κρατίστους συνεπι- 

Ν ᾿ δὴ ὧν 5 Χ ὔ Ν 2 7 σπεῦσαι τὰς ἁμάξας. ἔνθα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας 
τὰ 7 ΕἾ Ν Ἁ [φ͵ ’, ἦν θεάσασθαι. ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορφυροῦς κάνδυς 
ὅπου ἔτυχεν ἕκαστος ἑστηκώς, ἴεντο ὥσπερ ἂν δράμοι 

τις περὶ νίκης καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου 
ἔχοντες τούτους τε τοὺς πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς 

ὥ 3 “ » Χ Ἁ Ν Ἁ ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ 

τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλλια περὶ ταῖς χερσίν" εὐθὺς 
δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν θᾶττον 
ἩΚ τ Ἃ 5 2 ; Ν ξ “ ἢ ὥς τις ἂν ᾧετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. 

9. τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος σπεύδων πᾶσαν 
Ἁ «ολ ᾿ » 7 Ὁ Ἁ 5» “Ὁ 

τὴν ὁδὸν καὶ οὐ διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ 
« 5 5) 3 “ » Ἷ 7] 

ἕνεκα ἤ τινος ἄλλου ἀναγκαίου ἐκαθέζετο, νομίζων, 

ὅσῳ μὲν θᾶττον ἔλθοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευαστοτέρῳ 
“ ’, , ’ 

βασιλεῖ μάχεσθαι, ὅσῳ δὲ σχολαιότερον; τοσούτῳ 

πλέον συναγείρεσθαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ 
- ΓῚ - “ ψ συνιδεῖν δ᾽ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἡ βασιλέως 

» Χ 7 ᾿Ν ΄, Ν » , 9 Ἀ ἀρχὴ πλήθει μὲν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ 
οὖσα, τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι 

Ἂ ΄ 5 ΄, 9) Ἂν, , Χ , τὰς δυνάμεις ἀσθενής, εἴ τις διὰ ταχέων τὸν πόλεμον 

ἐποιεῖτο. 
“ [ο Ἂς ᾿ 

10. πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς 

8. συνεπισπεύσειν, ἃ. Ὁ. α. ἃ. 6.) Β. 
9. νομίζων ἄν... μάχεσθαι, Τλαντα8᾽ ΟΟΠ]ΘΟΐΓΟ.---ὔσῳ μὲν 

[ἂν] ... μαχεῖσθαι, ἢ). Ῥ. ὅ. μιὰν... μαχεῖσθαι, Β.ἸΚ.---ἐποιεῖτο 
8. Ὁ.ἅ. ποιοῖτο ἴπ ἴη6 οἴοῦ Μϑ55, δπὰ ἴῃ Β. Κ. 

» 



νι... ΑΝΑΒΑΒΙ͂Β. 1. τς ὯΝ 
᾽ ΄ Χ ϑ , ᾽ ’ Ἁ 7] ἐρήμους σταθμοὺς ἣν πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, 
ὄνομα δὲ Χαρμάνδη: ἐκ ταύτης οἱ στρατιῶται 

ἠγόραζον τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις διαβαίνοντες ὧδε. 
διφθέρας ἃς εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλασαν χόρτου 
κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ἅπτεσθαι 

“ ΓΑ, ᾿, ἫΝ 2 Ἁ  ἐ ΄ ΝΙΝ ΄ τῆς κάρφης τὸ ὕδωρ᾽ ἐπὶ τούτων διέβαινον καὶ ἐλάμ- 
βανον τὰ ἐπιτήδεια, οἶνόν τε ἐκ τῆς βαλάνου πε- 

ποιημένον τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος καὶ σῖτον μελίνης" 
»“ . εν ᾽ Ὁ , “-“ 

τοῦτο γὰρ ἣν ἐν τῇ χώρᾳ πλεῖστον. 
’ }] ἴω “ “ 

11. ἀμφιλεξάντων δέ τε ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ 

Μένωνος στρατιωτῶν καὶ τῶν τοῦ Κλεάρχου, ὁ 

Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος πληγὰς 
ἣν ν "΄ Ν ᾽ Ἁ " ἣ « ἴω Ψ' 

ἐνέβαλεν: ὁ δὲ ἐλθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα 

ἔλεγεν. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἐχαλέπαινον 

καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. 12. τῇ δὲ 
αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν 

τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν 
ἀφιππεύει ἐπί τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος 

στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν: Κῦρος δὲ 
᾽ “ 

οὔπω ἧκεν, ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε: τῶν δὲ Μένωνος 
στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις ὡς εἶδε τὸν Κλέαρχον 
ὃ λα , Ὁ “ ι Ὁ 9 ξί ν᾿ Ν Φ Ν 2 “ ἐλαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ: καὶ οὗτος μὲν αὐτοῦ 
ἥμαρτεν. ἄλλος δὲ λίθῳ, καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί, 

κραυγῆς γενομένης. 18. ὁ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ 

ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ 
σ΄ » Ἁ Ἁ «ς ᾷ ᾽ “ ᾽ , “Ὁ 

Ὅπλα᾿ καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ ἐκέλευσε μεῖναι 
Ἁ ᾽ “ ἈΝ ἣν ῇ , 8... ν Ν 

τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας, αὐτὸς δὲ λαβὼν 

τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱππέας οἱ ἧσαν αὐτῷ ἐν τῷ 

10. σκεπάσματα, Β. ἢ). ϑ:υϊάα8β, κάρφη ---κάρφης : κορυφῆς, 
ἃ. Ὁ. ἃ. πῃ. ἢ. Ο. 

[ 



26 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΤΥ. 14.---ΨΊ.. 
“δ΄ στρατεύματι πλείους ἢ τετταράκοντα, τούτων δὲ οἱ 

., - 37 5. Ἃ χα ᾿ » “ 7 
πλεῖστοι Θρᾷκες, ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος, ὥστ 
3 , » » Ἂ ΞΕ 1 Ν 7 ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι καὶ αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν 
ἐπὶ τὰ ὅπλα" οἱ δὲ καὶ ἕστασαν ἀποροῦντες τῷ 
πράγματι. 14. ὁ δὲ Πρόξενος ἔτυχε γὰρ ὕστερος 

΄ [] “ « “ 

προσιὼν καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν, εὐθὺς 
ῷ » Ν ΄ 3 , » " ἃ ὰν . οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ 

Ὁ ἡ κ᾿ 7 κ᾿ ᾿ ᾿ « 3. 7.3 ͵ 
ἐδεῖτο τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὁ δ᾽ ἐχαλέ- 
παίνεν ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθῆναι, 

΄ ΄ Ἂς 3 “ ΄ εἢ , ͵ οἱ Υ 2 

πρᾷως λέγοι τὸ αὐτοῦ πάθος, ἐκέλευέ τε αὐτὸν ἐκ 
»“Ἅ , 5ωῳ," 5 ΄ Ν 3 Ἑ Ἂ 

τοῦ μέσου ἐξίστασθαι. 15. ἐν τούτῳ δὲ ἐπήει καὶ 
"“" Χ “ ᾿ 

Κῦρος, καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα" εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ 
" δὴ “ “ “-“ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν 

-“ ΄ὔ Ι͂ 

πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει τάδε. 

16. Κλέαρχε καὶ Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες 
ἍἝλληγες, οὐκ ἴστε ὅ,τι ποιεῖτε. εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις 

““ ΄ 

μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε 

κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον" 
΄“ ἴω , χω ἃ 

κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων πάντες οὗτοι οὺς 

ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν παρὰ 
“ιν ᾽ , ἴω ε ζ Σ 

βασιλεῖ ὄντων. 117. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν 
ς - 0} ἢ Ἶ Ν ᾿ᾳ 2 ΄ Ἂ 
ἑαυτῷ ἐγένετο; καὶ παυσάμενοι ἀμφότερον κατὰ 
χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα. 

ΥἹΙ. ᾿Εντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων 
᾿ , 2 ᾽, ) ΜΕ ς "4 ς “ καὶ κόπρος" εἰκάζετο δ᾽ εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων 

ἵππων. οὗτοι προϊόντες ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι 
5 δ' ᾽ 

ἄλλο χρήσιμον ἦν. ᾿Ορόντης δὲ Πέρσης ἀνὴρ γένει 
“Ὁ Ν , 

τε προσήκων βασιλεῖ καὶ τὰ πολέμια λεγόμενος ἐν 

τοῖς ἀρίστοις Περσῶν ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ πρόσθεν 

18. ἔστασαν : ἔστησαν, Ὁ. Β. 
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πολεμήσας, καταλλαγεὶς δέ. 2. οὗτος Κύρῳ εἶπεν, 
“ ῇ δ Ν Ι εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακαίον- 

τὰς ἱππέας ἢ κατακάνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας 
Ἁ ᾽ -“ σ΄ Ν ΄ “ “ : ἥ 

πολλοὺς αὑτῶν ἔλοι καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, 
ν “ ΄ 

καὶ ποιήσειεν ὥστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας 
τὸ Κύρου στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. τῷ δὲ Κύρῳ 
» , ““ 0. " ᾽ ΄ Φ Ἦν , 

ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι, καὶ ἐκέλευσεν 

αὐτὸν λαμβάνειν μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. 
Ξ 2 , " ς ] ΄᾿ 4, ὑταν Χ 9, ὁ δ᾽ ᾿Ορόντης νομίσας ἑτοίμους εἶναι αὐτῷ τοὺς 

. ͵ [4 Σ Ἁ ᾿ “ [14 Ψ ΕΙ 

ἱππέας γράφει ἐπιστολὴν παρὰ βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων 
. ΄ ς ΕΝ ͵ 7 ᾿} Ν 7 “ 

ἱππέας ὡς ἂν δύνηται πλείστους: ἀλλὰ φράσαι τοῖς 
. "-»“"υἴ -“ π᾿". Δ 4 [έ - δα. ς » 

ἑαυτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν ὡς φίλιον αὐτὸν ὑποδέχε- 

σθαι. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς πρόσθεν φιλίας 

ὑπομνήματα καὶ πίστεως. ταύτην τὴν ἐπιστολὴν 

δίδωσι πιστῷ ἀνδρί, ὡς ὥετο- ὁ δὲ λαβὼν Κύρῳ 
δίδωσιν. 4. ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει 

᾿Ορόντην, καὶ συγκαλεῖ εἰς τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν Περσῶν 

τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν ἑπτά, καὶ τοὺς τῶν 
«ς - 

Ελλήνων στρατηγοὺς ἐκέλευεν ὁπλίτας ἀγαγεῖν, 
΄ Ν ᾽ὔ Ν Χ . ᾽ “-“ ΄ τούτους δὲ θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὐτοῦ σκηνήν. 

οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους 

ὁπλίτας. ὅ. Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε 
Γ᾿ Ὁ οἿ 3 “ ᾿" »“ " ᾽ Γ 

σύμβουλον, ὅς γε καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκεν 
» “ ς 

προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν ᾿Ελλήνων. ἐπεὶ δ᾽ 
“- “-“ ͵ “ 7,7 

ἐξῆλθεν, ἐξήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ ᾽Ορόν- 
ς » , » Ἂ » ν ἅς. “ »ἷ Ν “-“ 

του ὡς ἐγένετο" οὐ γὰρ ἀπόῤῥητον ἣν. ἔφη δὲ Κῦρον 
7 - ΄ - 

ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε. 

6. Παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως σὺν 

1. Τὴδ 101} βίορ 15 ρυΐ αἴϊζον πολεμήσας, ἴῃ Β. 
2. κατακάνοι ἄν : κατακαίνοι ἄν, Β. Ρ. 
9, αὑτῷ, 1).---τοῖς ἑαυτοῦ : τοῖς αὐτοῦ ἃ. Ὁ. ἀ., Ῥ.---ἥξει : σ.Ἱ, 
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ς - ͵ Ὁ ΄ Σ ἃ, ᾿᾿ “-“ 

ὑμῖν βουλευόμενος ὅ,τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν 
καὶ πρὸς ἀνθρώπων τοῦτο πράξω περὶ ᾿Ορόντου 
τουτουί. τοῦτον γὰρ πρῶτον μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ 
» ς [4 39 ) ’ » Ν Χ ᾿ « Ε 

ἔδωκεν ὑπήκοον εἷναι ἐμοί. ἐπεὶ δὲ ταχθείς, ὡς ἔφη 
᾽ “ ς Χ “Ὁ »] -“ » ἴω - 5) 7 :} Ἀ 

αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ οὗτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ 
Μ Ἁ 3 ,ὔ 2 Ι͂ ἃ, 3 , ᾽ Ν ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν, καὶ ἐγὼ αὐτὸν 

προσπολεμῶν ἐποίησα ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς 

ἐμὲ πολέμου παύσασθαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ 
» Ἂν ἴω »Μ 4 9 “ Μ ε 

ἔδωκα. 7. μετὰ ταῦτα ἔφη, ὦ ᾽Ορόντα, ἔστιν ὅ,τι 
᾽ 7, 5 , [τ Υ̓ ὔ Αγ α “-“ 

σε ἠδίκησα ; ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ. πάλεν δὲ ὁ Κῦρος 

ἠρώτα, Οὐκοῦν ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς, 
᾽ Ν σ' 3 2 Ὁ » "4 ᾽ Ἂν, ᾽ Χ 

οὐδὲν ὑπ’ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς 
“ὦ ΡῚ ͵ Ἁ » Ἂ, , [τὰ 3 ΄ ' » - κακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ,τι ἐδύνω; ἔφη ὁ 

᾿Ορόντης. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁπότ’ αὖ ἔγνως 
Ἁ »“ 4 Ἁ » Χ Ἀ “ 2 ΄ - 

τὴν σεαυτοῦ δύναμιν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Δἀρτέμιδος 
Ἁ , , » »ἷ , 3 Ὰ βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι ἔφησθα καὶ πείσας ἐμὲ 
Ν 7 " 7, νι »» ὅ, 798 “ ν 

πιστὰ πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ ; καὶ 

ταῦθ᾽ ὡμολόγει ὁ ᾿Ορόντης. 8. Τί οὗν, ἔφη ὁ Κῦρος, 
᾽ . Ἐς φελον 5 “- κ᾿ Ν ͵ 3 7 
ἀδικηθεὶς ὑπ’ ἐμοῦ νῦν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι 
φανερὸς γέγονας ; εἰπόντος δὲ τοῦ ᾿Ορόντου ὅτι 

Ε ς “ ᾿ - 

οὐδὲν ἀδικηθεὶς, ἠρώτησεν ὁ Κῦρος αὐτόν, ᾿Ομολογεῖς 
πὴ Χ » ᾿ » “ - - Ν 3 , οὖν περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι; Ἢ γὰρ ἀνάγκη, 

»» :}) , ᾿ , , δια ς . 
ἔφη ὁ ᾿Ορόντης. ἐκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος, 

Ἔτι οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ 
[4 Ἃ ’ Φ μὴ » ΄ «“ 20) ᾽ 

φίλος καὶ πιστός ; ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτε οὐδ᾽ εἰ γε- 
͵ 3 α ΤΑ δ. γᾺ7, Υ δέ χ 

γοίμην, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι. πρὸς 
Ὡ [ον “" “ ς ἣν ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν, 9. Ὃ μὲν ἀνὴρ 

τοιαῦτα μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει: ὑμῶν δὲ σὺ 
πὶ Φ , - »ἢ ͵ “ ΕΞ 

πρῶτος, ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην ὅ,τι σοι δοκεῖ. 

7. ἀπεκρίνατο : ἃ. Ὁ. ὁ δὲ ἀπ., Β. (ὁ δὲ) ἀπ., Ῥ, 
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Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε. Συμβουλεύω ἐγὼ τὸν 
ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖσθαι ὡς τάχιστα, ὡς 

μηκέτι δέη τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ σχολὴ ἡ) ἡμῖν, 
Ν Ἁ » ᾿ Ἁ ᾽ Ν , 7 

τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, τοὺς ἐθελοντὰς φίχους τούτους 
- - ,ὔ Ν - ͵ " κ ᾿ 

εὖ ποιεῖν. 10. ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς 

ἄλλους προσθέσθαι. μετὰ ταῦτα κελεύοντος Κύρου 

ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν ᾿Ορόντην ἐπὶ θανάτῳ ἅπαντες 
» ,ὔ Ἁ ε Γ᾿ “. Ἁ ᾽ [ω] ᾽ Χ 

ἀναστάντες, καὶ οἱ συγγενεῖς: εἶτα δὲ ἐξῆγον αὐτὸν 
φΦ “ 3 Ἁ Ἁ “. » Ἁ Ω ,7 

οἷς προσετάχθη. ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οἵπερ πρόσθεν 

προσεκύνουν, καὶ τότε προσεκύνησαν, καίπερ εἰδότες 
[2 ᾽ὕ ν ἢ ’ὔ » 5» ἈἉ Ν ᾽ Ἁ ᾽ 

ὅτ ἐπὶ θάνατον ἄγοιτο. 11]. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ἌΑρτα- 

πάτου σκηνὴν εἰσηνέχθη τοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου 

σκηπτούχων, μετὰ ταῦτα οὔτε ζῶντα ᾿Ορόντην οὔτε 
’ » Ἁ 3 ’ »] Ἁ « 5 ξ 

τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε, οὐδὲ ὅπως ἀπέθανεν 

οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν" εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως: τάφος 
δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 

ΝΠ. ᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας 
Ἁ -“ , Ά » Ν “Ἁ) , 

σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ 
-“ -“ “ ΄ς“ ς 

σταθμῷ Κῦρος ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν Ελλήνων καὶ 

τῶν βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας" 
Ὶ ’ Ἀ ᾽ Ἁ Φ -“ σ [γὲ ΄ Ἃ 

ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν βασιλέα σὺν 

τῷ στρατεύματι μαχούμενον" καὶ ἐκέλευε Κλέαρχον 
ἈΝ . “ ͵ ς “ Δ Ἁ 3, 

μὲν τοῦ δεξιοῦ κέρως ἡγεῖσθαι, Μένωνα δὲ τὸν 

Θετταλὸν τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. 
Ν Ἁ Ἷ ] ζΖ “ “Ὁ 4 ͵ὔ ς ͵ὔ 

2. μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ 

9. ἐθέλοντας ἴῃ ταοϑὲ ΔΙ 55. δηα ἴῃ Β.: ἐθελοντὰς 15 ἃ σοΥγδο- 
τοη οὗ Μυτοίυϑβ. 

10. ἔλαβον, ἃ. ο. ἃ. ἔλεγον, Ὀ. μι. ὁ. ἐλάβοντο, Β. Ρ. Κ.-- 
θάνατον ἄγοιτο, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. πη. π. ο. Κ. θανάτῳ ἃ οοῃ]δοίαΓΑ] 
γϑδάϊησ, [). Β. ῬΡ, Ἠεοτγοαοία5, ΠΠ1|. 14, ἀγεόμενον ἐπὶ θάνατον. 
-- οἷς : οἷ, δὰ γ. ἢ..1.κ.1.Κὶ. 

11. εἰσηνέχθη, ἃ. Ὁ. «. ἀ. 6. τη. ἢ. ο. εἰσήχθη, Ῥ. 
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Ψ :} 7 Ἁ ͵ “ἢ ο ΄ ἥκοντες αὐτόμολοι παρὰ μεγάλου βασιλέως ἀπήγ- 

, -“ ἴω “ 

γέλλον Κύρῳ περὶ τῆς βασιλέως στρατιᾶς. Κῦρος 
Ν Τ᾽ “ 

δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν 
[ φ 7 [ω » 

Ελλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν μάχην 
- Ν 3. ὅ5ὩΝι οι ϑιξ Δ Ψ « 5. ποιοῖτο καὶ αὐτὸς παρῇνενι θαῤῥύνων τοιάδε. ὃ. Ὦ 

ἄνδρες “Ελληνες, οὐκ ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρβάρων 

συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνονας καὶ 
᾿ “ ᾿ ς “Ὁ 53 ΝΥ ΄-“ 

κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο 

προσέλαβον. ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς 
᾽ 7 Φ , ν ὦ νι ἔνε ἀὰ υυοΣ 
ἐλευθερίας ἧς κέκτησθε καὶ ὑπὲρ ἧς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαι- 

! Φ' Ἁ ἐ Φ Ἁ 2 Ι .ς 4 μονίζω. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην 
Ἃ ᾽ Δ ςς », ΄ ἈΓ' ΄ 

ἂν ἄντ ὧν ἔχω πάντων καὶ ἄλλων πολλαπλασίων. 
0... - -“ 

4. ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε ἀγῶνα, ἐγὼ 
ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ 

“ ἌΝ αι. Ά ,ὔ Ἂ Ν [ο ᾿} , ΕἾ κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν: ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ 
δ ᾿ 3 ’,’ ἅ “ “ ς “ , 

ἄλλα καὶ αἰσχύνεσθαί μοι δοκῷ οἵους ἡμῖν γνώσεσθε 
Χ 2 οὶ ΄ “ ᾽ ΄ ξ - ἈΎΡῪ “ τοὺς ἐν τῇ χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους. ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν 

Ι͂ - Χ 

ὄντων καὶ εὐτόλμων γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν 
Ε ΄ » ,ὔ - " Χ ΄ 

οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω 
᾽ “ Ἃ Ἁ 3 4 3. «νὰ Ν 

ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τὰ παρ᾽ ἐμοὶ 
ἷφ , 2 Ν Ὁ Β ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. 

-» . ἐν 

ὅ. ᾿Ενταῦθα Ταυλίτης παρὼν φυγὰς Σάμιος, 
ΓῚ 3 - δ 

πιστὸς δὲ Κύρῳ, εἶπε, Καὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί 
ν Ἂ ἴω Ὄ τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι 

τοῦ κινδύνου προσιόντος" ἂν δὲ εὖ γένηταί τι, οὐ 
- ἥ 7 Μ Ν »Ὸ» 2 ῇ, , Ἁ. μεμνῆσθαί σέ φασιν" ἔνιοι δὲ οὐδ᾽ εἰ μέμνοιό τε καὶ 

βούλοιο δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναν ὅσα ὑπισχνῇ. 

6. ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος, ᾿Αλλ᾽ ἔστι μὲν 

8. (ὑπὲρ) ἧς, Ρ. 
ὄὅ. μέμνοιο ἴῃ 811 (Π8 Μ58. δῃὰ ἴῃ Ρ. μεμνῷο, ὅ. Β. ἢ.Κ. 
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- »-“" φ Μ ΟΦ 5 Ἁ ’ Ν 

ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴα πρὸς μὲν μεσημ- 

βρίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἄνθρω- 
ποῖ; πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα" τὰ δ᾽ ἐν 
μέσῳ τούτων πάντα σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ 

-“" " “ “ “ 

ἀδελφοῦ φίλοι. 7. ἣν δ᾽ ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ 
τοὺς ἡμετέρους φίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. 
σ ᾽ ο ’ Ἁ ᾽ μ ἰὴ “ « ΄, ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω ὅ,τι δῶ ἑκάστῳ 
τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἱκανοὺς 

οἷς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν ᾿Ελλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ 

χρυσοῦν δώσω. 8. οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί 

τε ἦσαν πολὺ προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγ- 

γέλλον. εἰσήεσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ 
καὶ τῶν ἄλλων ᾿ Ελλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί 

ΕΝ Ψ' 7 « Ἀ ἢ Ν 

σφισιν ἔσται, ἐὰν κρατήσωσιν. ὁ δὲ ἐμπιπλὰς 
ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. 9. παρεκελεύοντο 
δὲ αὐτῷ πάντες ὅσουπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι. 
᾽ ΡΠ «ε “ 7 2 ᾿ [ο ““ 

ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ 

τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον: Οἴει 
γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν; Νὴ 

Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου καὶ ΠΠαρυσάτιδός 

ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἁ ὶ ταῦτ᾽ ἐγὰ αἷς, ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ ἐγὼ 

λήψομαι. 
9 “ Ἁ 5» Ὄπ, 9 ͵ ᾽ Ἁ ᾿] “ 

10. ᾿Ενταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο 
-" Ἢ «ς [4 2 Χ ΄ , “ 

τῶν μὲν ᾿Ελλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ τετρακοσία; 
᾿ Χ ᾿ , Ν ᾿ - Χ 

πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ 
ν ἢ γ΄ , ͵ ,ὔ Ν᾿ “ 

μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες, καὶ ἅρματα 
’ » ἣν, Ἀ " “Ὁ δὴ Ψ 

δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. 11. τῶν δὲ πολεμίων 

6. μέχρι ὅτου διὰ χειμ. Β.Κὶ. 
8. Ἰοΐτε στρατηγοί," Ῥ.---ἐμπιμπλάς, ᾿ι. εἰσπιμπλάς, ϑιυϊάδ5, 

}ὴ νοοθ. 
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᾿ . ΄ Ν Ν ΕΣ 7 Ν 

ἔλεγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες, καὶ 
ἅρματα δρεπανηφόρα διακόσια. ἄλλοι δὲ ἦσαν 
ε " φ - Φ ᾽ ’ 3 ᾿ 
ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν ᾿ἀρταγέρσης ἦρχεν. οὗτοι 

δ᾽ αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν. 12. τοῦ 

δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντες καὶ στρα- 
τηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, τριάκοντα μυριάδων 

ἕκαστος, 4 βροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, ᾿4ρ- 

βάκης. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχῃ ἐνενήκοντα 
μυριάδες, καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ πεντή- 
κοντα Ἁβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέρας 

πέντε ἐκ Φοινίκης ἐλαύνων. 18. ταῦτα δὲ ἤγγελλον 

πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων παρὰ 

μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην 
“Ὃν » , “ , ιν. ἂν» 

οἵ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. 

14. ᾿Εντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα 
παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι 
παντὶ καὶ τῷ ᾿Ελληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ: ᾧετο 

γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι βασιλέα: κατὰ γὰρ 

μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἦν ὀρυκτὴ βαθεῖα, 

τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ 
- » Ἷ Ν Ὰ ΄ » - 

τρεῖς. 1. παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ 
“ }] Χ ΄ ΄ Υ͂ “ὦ: ,, πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας μέχρι τοῦ [Μηδίας 

, Μ΄ Ἂ Ε ; » Ἁ “ ω τείχους. ἔνθα δή εἰσιν αἱ διώρυχες ἀπὸ τοῦ Τίγρητος. 

ποταμοῦ ῥέουσαι' εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὗρος 
πλεθριαῖαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν 
αὐταῖς σιταγωγά' εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην. 

διαλείπουσι δ᾽ ἑκάστη παρασάγγην, γέφυραι δ᾽ 
» “' λ ἣ Χ ᾽ φ , μν Ἁ 

ἔπεισιν. ἣν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην πάροδος στενὴ 

1ὅ. Μηδείας, ἃ. Ὁ. ο. ἃ, Κι. Κι. --- παρὰ τὸν Εὐφράτην, ἃ. Ὁ. ο. 
παρ᾽ αὐτὸν τὸν Εὐφ. Β. παρ᾽ (αὐτόν), ὅτε. Ῥ, 
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μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τὴς τάφρου ὡς εἴκοσι ποδῶν 
τὸ εὖρος. 16. ταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς μέγας 
ποιεῖ ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται Κῦρον προσ- 

’, 4 Ἁ Ἁ 7 “ ᾽ς Ἁ 

ἐλαύνοντα. ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός τε καὶ 
8 Ἂ ᾿ εἾΨΗ " [οὶ ΄ 
ἡ στρατιὰ παρῆλθε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. 

᾽ὔ Ά, 5 8 , 3 ᾽ ω ͵ 

17. ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς. 
ΕῚ ᾳ ὃψ , Ἁ κι Ν᾿ τ0ὲ ἀλλ᾽ ὑποχωρούντων φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων κα 
ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. 18. ἐνταῦθα Κῦρος Σ᾿ ἐλανὸν 
καλέσας τὸν ᾿Αμβρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ ς μθρ ὭΒΙ Ὅ 

ῳ “ἽἮι ς ’ ᾿' Ὁ 3 2 ’ 

δαρεικοὺς τρισχιλίους, ὅτε τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης 

τῆς ἡμέρας πρότερον θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασι- 
λεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, Κῦρος δ᾽ εἶπεν, Οὐκ 

ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς 
᾿ξ ὙΝ πὰ ἃ ΄ ς “- 7 ͵, 
ἡμέραις: ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσης, ὑπισχνοῦμαί σοι δέκα 

τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ 

παρῆλθον αἱ δέκα ἡμέραι. 19. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ 
τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμα 
διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνω- 

“ Ὁ Ἂ ἴω 

κέναι τοῦ μάχεσθαι ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος 

ἐπορεύετο ἠμεέλημένος μᾶλλον. 20. τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί 
τε τοῦ ἅρματος καθήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο 

ἐν. ὔ 2 ᾽ὔ , Ἁ ἡ “Ὁ ἃ Ἁ Ὰ 

καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὑτοῦ, τὸ δὲ πολὺ 

αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο, καὶ τῶν ὅπλων 
- «ς “ 

τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ 

ὑποζυγίων. 

18. ᾿Αμπρακιώτην, ἃ. Ὁ. ο. Β. Κι. : θαΐ 41} τπ6 τηθᾶ4]8 5βθεπὶ ἴο 
Πᾶνθ ᾽Ἅμβρ. Βᾶβοῆβ, ᾿μοχίοοη Βδὶ Νυπιδῖς.--- πυθόμενος ἴῃ 
1ῃη68 Μ55. πυθόμενον, ἃ. θυόμενος, Τιδυποϊανιαβ. ΟΟιηράγαῦ.6. 
18.--εἰ μὴ ἐν ταύταις οὐ μαχεῖται ταῖς ἡμέραις, ἃ. Ὁ. 6. 6. μὴ 
πιο ἀ ἴῃ ἃ. εἰ οὐ ἐν ταῦτ. τ. ἡ. μαχ.» ὁ. 

19. ἠμελημένως, 1.15 κ «-- τοῦ μαχεῖσθαι, Κ. 
20 ἀνατεταγμένον, ἃ. ἀνατετραμμένον, Ὁ. (6. ἅ. τα. ἢ. οΟ. 

187) 



84 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΓΕΒ, 

ΥΠΙ. Καὶ ἤδη τε ἣν ἀμφὶ ἀγορὰν πληθουσαν, 
καὶ πλησίον ἣν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, 
ἡνίκα Πατηγύας ἀνὴρ Πέρσης τῶν" ἀμφὶ Κῦρον 

πιστῶν προφαίνεται ἐλαύνων ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι 

τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν ἐβόα καὶ 
“ ἌΣ ἢ “ Ψ Ἁ Ἃ 

βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν στρα- 
΄' Ἃ ς 2 ΄ 

τεύματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην παρε- 
, »Μ Ἀ Ἁ 7 ϑ ἃ σκευασμένος. 2. ἔνθα δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο" 

}] Ψ, Ν δον ΒΡ ᾿ 4 λ αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ “Ελληνες καὶ πάντες δὲ 
᾽ Μ᾿ “ 3 “Ὁ ὅδις οὐ 

ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι' ἃ. Κῦρός τε κατα- 
πηδήσας ἀπὸ τοῦ ἅρματος τὸν θώρακα ἐνέδυ, καὶ 
» ΝῚ 2 εΥ̓ δ Ὁ“ Ν Ἁ , Ν ἴω, 3. 

ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ εἰς τὰς χείρας ἐλα- 

βε, τοῖς τε ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι 

καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. 

4. ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθίσταντο, Κλέαρχος 
᾿ Ν ὃ Ἀ “ , » Ν Ὁ Εὐ , 

μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ Εὐφράτῃ 
ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὰ 

τοῦτον, Μένων δὲ καὶ τὸ στράτευμα τὸ εὐώνυμον 
κέρας ἔσχε τοῦ ᾿Ελληνικοῦ. ὅ. τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ 

ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες εἰς χιλέους παρὰ Κλέαρχον 
Μ Ξ “Ὁ “Ὁ ἃ δ κε ΝΥ Ἵ 

ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ  Ελληνικὸν πελταστικόν, 
3 Ν Ὁ 3 Ἢ 3 “͵ « 4 “ Ἀ 

ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ἈΑἀριαῖός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ 
τὸ ἄλλο βαρβαρικόν: 6. Κῦρος δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς 

νν, Ψ Ξ ῇ Ῥ Ψ Ζ ᾿ Ψ Ἂ τούτου ὅσον ἑξακόσιοι ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ 
καὶ παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου" 

1. καταλύειν, ἃ. Ὁ. α. ἃ. πη. ο. καταλύσειν, Β. 
4, (καὶ τὸ στράτευμα), Β. Ρ.---ἔσχε, ἃ. Ὁ. 6. 4. εἶχε, Ρ. Καὶ. 
Θ. (οἱ) ἱππεῖς, Ρ. οἱ, ΟὨΪΥ 1ῃ ἃ. ἱππεῖς μετ᾽ αὐτοῦ, τη. Β. Κ--- 

ΤΠῸ6 ψογὰβ ϑποϊοβθα ἴῃ Ὀγδοϊκοῖϑ 566 πὶ ἱποοηβίϑίθην τῇ {6 
Οἴου ρᾶγί οἵ 1Π6 βεηΐθηοα; Ὀυΐ Π6Υ τᾶν Ροσμᾶρδ δαπηϊΐ οὗἉ 
ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΗ. 
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Κῦρος δὲ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην 

καθίστατο" [λέγεται δὲ καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας 
ψιλαῖς ταῖς κεφαλαῖς ἐν τῷ πολέμῳ διακινδυνεύειν.] 
7. οἱ δ᾽ ἵπποι πάντες οἱ μετὰ Κύρου εἶχον καὶ προμε- 

τωπίδια καὶ προστερνίδια" εἶχον δὲ καὶ μαχαίρας οι 

ἱππεῖς ᾿Ελληνικάς. 

8. Καὶ ἤδη τε ἣν μέσον ἡμέρας καὶ οὔπω κατα- 
-“ 3' ς Ε ΘΟ οὔ δὲ ὃ “ ἐκ 

φανεῖς ἦσαν οἱ πολέμιοι: ἡνίκα δὲ δειλὴ ἐγίγνετο, 
ΕῚ 7 ᾿ Ἶ “΄ , ᾿ , δὲ 

ἐφάνη κονιορτὸὲ ὥσπερ νεφέλη λευκή, χρόνῳ ὃὲ 

συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν τῷ πεδίῳ ἐπὶ 
,’ὔ -« Ἀ ᾽ , 3 ' ΞΖ Ἁ Ὗ 

πολύ. ὅτε δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ 

χαλκός τις ἤστραπτε καὶ αἱ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις 

καταφανεῖς ἐγίγνοντο. 9. καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν 

λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου τῶν πολεμίων" 
Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν’ ἐχόμενοι δὲ 

, .6 ») 4 Ἁ ο Ὁ Ἃ 7 

τούτων γεῤῥοφύροι, ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδή- 
, Ψ “ ᾽ , ᾽ - 3 7 ρεσι ξυλίναις ἀσπίσιν" Αὐγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο 

εἶναι: ἄλλοι δ᾽ ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δὲ 
ι ὰ ν «ἢ 5 “ Ἑ » δ' “ 

οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ πλήρει ἀνθρώπων ἕκα- 
4, Ψ ;) ΙΑ Ἃ, Ν, Ρὰ ΄Ὁ “ στον τὸ ἔθνος ἐπορεύετο’ 10. πρὸ δὲ αὐτῶν ἅρματα 

διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα 
᾽ 3 ᾿ Ν ͵] Ψ ἃ “Ὁ 3 , ᾽ 

καλούμενα" εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς 
Ἂ Ῥ ῇ, Ἀ ς ἣ᾿ “Ὁ » “ 

πλάγιον ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν 

βλέποντα, ὡς διακόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. ἡ δὲ 
γνώμη ἣν ὡς εἰς τὰς τάξεις τῶν “Ελλήνων ἐλῶντα 

Ἁ ’ Δ 7 “ «Ψῳ Ὁ“ 

καὶ διακόύόψοντα. 1]. ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν ὅτε 

8. οὐ συχνῷ, Ὁ. Ρ. οὐ ποΐ ἴη [η6 ΜΒ55., αὐ δα Ὀγ ΓΘ πο]άν!ι8. 
10. τὰ δὴ : δὴ ποῖ ἴῃ Κ.---ἐλώντων καὶ διακοψόντων. Β. Β. 

Κ. ἐλθόντα καὶ διακόψαντα, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. τη.1, 2, 8. οδ. ἐλῶντα 
καὶ διακόψαντα, 4ᾳ. ἑλόντων καὶ διακοψόντων, ἢ. 1. Κ. 



96 ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΓΝΤΠΙῚ. 12-ὶ 

΄ “- ΄ Ἁ 

καλέσας παρεκελεύετο τοῖς “Ελλησι τὴν κραυγὴν 
» ΄, ΟΝ Ἁ.; 5 » γ᾿ ᾽ Ἂν τῶν βαρβάρων ἀνέχεσθαι, ἐψεύσθη τοῦτο: οὐ γὰρ 

κραυγῇ ἀλλὰ συγῇ ὡς ἀνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ 

βραδέως προσήεσαν. 12. καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρε- 

λαύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις ὑτὸς σὺν Πίγρητι τῷ ἑρμη 
Ν Ἄ ’ »“ ᾿᾿ 3 4 »᾿ ΑΥ 

τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ 

στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεί 
Ἁ " Ἃ Ῥ..Ἂ Ψ, οἱ ’ Ὧ “- τὰ 

βασιλεὺς εἴη" κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν 
᾿Α ς Ἂ Ν Ν 7 πεποίηται. 18. ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον 

στῖφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ ᾿Ελληνικοῦ 
᾽ ;: ᾿Α ἴω] Ἂ.: ͵ “Ὁ 

εὐωνύμου βασιλέα: τοσοῦτον γὰρ πλήθει περιῆν 

βασιλεὺς ὥστε μέσον τὸ ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου 

εὐωνύμου ἔξω ἦν" ἀλλ᾽ ὅμως ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν 
ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν κέρας, φοβ- 

, Ἁ ῇ ς ᾿ Ὁ) Ν ’, ούμενος μὴ κυκλωθείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ 
ἡ [4] Ι “ 

ἀπεκρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι. 
ΕΣ ’ Ὁ “Ὁ Ν Ν Ν 

14. Καὶ ἐν τούτω τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν 
7 . “Ὁ “4 Ν Ν᾿ Ὁ ἥϊ » » 

στράτευμα ὁμαλῶς προΐει, τὸ δὲ ᾿Ελληνικὸν ἔτι ἐν 

τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. 

καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ 
στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀποβλέπων εἴς 

τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. 1. ἰδὼν δὲ 

αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Ἐενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὑπε- 
΄, ξ “ " » ΄ ΄ ᾽ 

λάσας ὡς συναντῆσαι ἤρετο εἴ τι παραγγέλλοι" ὁ ὃ 
ἢ , 53 ᾿ " », . Ψ ἡ . ἐπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ 

ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλά. 160. ταῦτα δὲ 

λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ 

18, μέλει, Ὁ. α. ἃ. μέλλει, ἃ. μέλοι, Β. Ὁ. 
1ὅ. Ὑ μ5 ἴῃ ἃ. Ὁ. ἃ. ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ σφάγια καλά, Ρ. 



ΝΠ]. 17---21.} ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. 87 
“4 ε δ 

ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν ὅτι 

τὸ σύνθημα παρέρχεται δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύ- 
μασε τίς παραγγέλλει, καὶ ἤρετο ὅ,τι εἴη τὸ σύνθημα. 
ε ' 5 , “ ᾿ ΄ Ἁ , »- 8 Ν 

ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο ὅτι Ζεὺς σώτηρ καὶ νίκη. 11. ὁ δὲ 
Κῦρος ἀκούσας ᾿Αλλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ τοῦτο 
ἔστω. ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἀπή- 
λαυνε. καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην 

τὼ φάλαγγε ἀπ᾽ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ 
"“ἤ Ν » » ͵ ΕΥ ς “, 7 

Ελληνες καὶ ἤρχοντο ἀντίοι ἱέναι τοῖς πολεμίοις. 

18. ὡς δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι τῆς φάλαγγος, 
Ἀν. ΄ » ΄ ων δ, ἋΣ » ’ 

τὸ ἐπιλειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν: καὶ ἅμα ἐφθέγ- 

ἕαντο πάντες οἵονπερ τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζουσι, καὶ 
,ὔ Ν 37 Α͂ ,, « ».Ἶ “ 

πάντες δὲ ἔθεον. λέγουσι δέ τινες ὡς καὶ ταῖς 

ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα ἐδούπησαν φόβον “ποιοῦντες 
τοῖς ἵπποις. 19. πρὶν δὲ τόξευμα ἐξικνεῖσθαι ἐκκλί- 

- , δ, ΄ Ν᾽ ἊΝ ““ ᾿ 

γουσιν οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. καὶ ἐνταῦθα δὴ 

ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ “Ελληνες, ἐβόων δὲ 
ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσθαι. 

20. τὰ δ᾽ ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι’ αὐτῶν τῶν 
πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν ᾿Ελήνων κενὰ ἡνιόχων. 

4 ᾿ }] ᾿Ν “ὦ “ 35 ᾽ Ὁ λ 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν, διίσταντο' ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ 
, 4 » 4 Ἑ τς ᾿ ᾿ 

κατελήφθη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ ἐκπλαγείς: καὶ 
5" ΄ »,“Ὅνι - - " »Ὸ» οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν, οὐδ 

ἄλλος δὲ τῶν ᾿Ελλήνων ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἔπαθεν 

οὐδεὶς οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τι 5 » Τῇ ι μᾷ μ, ᾿ 

ἐλέγετο. 
21. Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς “Ελληνας νικῶντας τὸ 

16. Κλέαρχος, ἃ. Ὁ. ἀ. τη. ο. (Ξενοφῶν), Β. Ρ. Καὶ. 
19. ἀφικνεῖσθαι, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. 4. 
20. ἐφέροντο, ἃ. Ὁ. 6. Β. Ρ. Κα. ἐφέρετο, Ὦ. 



88 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. τΎΥ͂Π]Ὶ. 99--96, 
᾿] ς Ἁ ἈΝ [4 ὃ ΄ Δ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυ- 

΄ ", ς ᾿ πὰ ΡΝ 9 ᾽ ἢν ον » Ὁ; 
νούμενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν, οὐδ 
ἃ 3 ͵ 4 Ρ] 3, Ἂ: 5 Ἁ ὡς ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειραμένην ἔχων τὴν 

τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο 
Ὁ “ ͵7ὔ Ἁ ΝῚ ΕΣ 5 Ν [2 

ὅ,τι ποιήσει βασιλεύς. καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν ὅτι 

μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. 22. καὶ 

πάντες δ᾽ οἱ τῶν βαρβάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες 

τὸ αὑτῶν ἡγοῦντο, νομίζοντες οὕτω καὶ ἐν ἀσφαλε- 
δ Ἅ δ. μη ς στάτῳ εἶναι, ἢν ἢ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν, καὶ 

“»»» ᾿ 5» 

εἴ τι παραγγεῖλαι χρήζοιεν, ἡμίσει ἂν χρόνῳ αὐ- 

σθάνεσθαι τὸ στράτευμα. 328. καὶ βασιλεὺς δὴ τότε 

μέσον ἔχων τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω ἐγένετο 
τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς αὐτῷ 
ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τεταγμένοις 
» 3 7] ς 3 7 ΓΑ 

ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. 24. ἔνθα 
δὴ Ἂ“ Ι Ἁ ΕΙΣ ᾿ 

δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος κατακόψῃ 

τὸ ᾿Ελληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος" καὶ ἐμβαλὼν σὺν τοῖς 

ἑξακοσίοις νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως τεταγμένους, καὶ 
᾽ ᾿ 5» ᾿ ς ͵ ν᾿ 5 - 

εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους, καὶ ἀποκτεῖναι 

λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿ἀρταγέρσην τὸν ἀρ- 
»Ἣ"»: "- ᾿] 

χοντα αὐτῶν. 32. ὡς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο διασπεί- 
Ν ς ’ ς » Ἂν 7ὔ φ ,ὔ 

ρονται καὶ οἱ Κύρου ἑξακόσιοι εἰς τὸ διώκειν ὁρμή- 
Ι 5 

σαντες, πλὴν πάνυ ὀλύγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφθησαν. 
Ἀ ἱμὰς Υ, , Ἁ ἌΣ 

σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι. 26, σὺν τούτοις 
δ ἃ “ 7] Ν Ν 5» » ᾿Ὶ “ “ Ε 

δὲ ὧν καθορᾷ βασίλέα καὶ τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος 
ἈΝ Ψ ΑΥ -" 5» 7 5» 9 » Ἁ ΟἿ 37 « »Ὸ“ καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπὼν Τὸν ἄνδρα ὁρῶ, 

ἂ; 

ἴετο ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιυτρώ- 

22. ἡγοῦνται, 1). Ῥ. 

28. ἐναντίου, Β. Ιζ. (ἐν) αντίου, Τῇ. ἀντίου, ἃ. Ὁ. 
24. κατακόψει, ἔ. α. Δ. 



ΥΙΠΠ. 97---ἸΧ. 4Ὶ ΑΝΑΒΑΒΙΜΚ, 1. 99 

Ἀ ἊΝ Ὁ“ ͵7] ς » Ἀ 

σκει διὰ τοῦ θώρακος, ὥς φησι Κτησίας ὁ ἰατρὸς, 
Ἐν ᾽ Ἀ Ἁ “ 7 7 ᾽ 

καὶ ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ τραῦμά φησι. 27. παίοντα ὃ 
“ » 

αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βιαίως" 
ΝΆ »“ ῇ Ἃ Ἁ Χ “ Ἀ 

καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ 
.»γ} ᾿ ᾽ ᾿ δρδι ε , κι. κ᾿ - ᾽ Ν 

οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ 
4 » , ΄ ῇ β ᾽ » Ἶ, 

βασιλέα ἀπέθνησκον Κτησίας λέγει: παρ᾽ ἐκείνῳ 
Ἀ ΓῚ - δὲ ἥνι ἢ ᾽ 4 Ἀν δ ε γὰρ ἣν: Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὼ οἱ 

Ὑ “ ᾽ν ΒΝ Μ δ) .Ὁ ᾽ “ ᾽ 

ἄριστοι τῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾿ αὐτῷ. 28. Ἅρ- 
, “Ὁ ἴω 

ταπάτης δ᾽ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων 

θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, 

καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. 

29, καὶ οἱ μέν φασι βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπι- 
σφάξαι αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δὲ ἑαυτὸν ἐπισφάξασθαι 

΄ ᾿ » ΄, ᾿ 53 ἈΝ ΚΝ ν 
ΝΞ των" εχοιγάροχρυθρδοο, κεαὶ 

, » 

στρεπτὸν δὲ ἐφόρει καὶ ψέλλια καὶ τἄλλα ὥσπερ οἱ 
" " ᾿ , Ν ξ- ΩΝ ΄, 
ἄριστοι Περσῶν: ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι 

εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα. 

ΙΧ. Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὼν 

Περσῶν τῶν μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαῖον γενομένων 
͵ ͵ 

βασιλικώτατός τε καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ 
πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρᾳ 

““ - Ἀ “Ὁ » δ 

γενέσθαι. 2. πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὦν, ὅτε ἔπαι- 
΄ ᾽ν λ “ΟΣ [οὶ δ. ᾿ “ 27 ΄, 

δεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, 
7 7 

πάντων πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. ὃ. πάντες γὰρ 
[ἐ »-“ » ͵ὕ “ “ » Ἁ Ἁ 7 

οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως 
΄ , » μι ᾿ ᾿ ΄ 

θύραις παιδεύονται: ἔνθα πολλὴν μὲν σωφροσύνην 
΄ " 2 ἈΝ ᾽ ϑτνν ΤΑ͂Σ ρ.] “Ἂ ϑδς 3 

καταμάθοι ἂν τις, αἰσχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι οὔτ 
᾽ "-“ Υ “ 7 ς “ Ν Ἃ 

ἰδεῖν ἔστι. 4. θεῶνται δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τοὺς τιμω- 

27. ἑκατέρων, ἃ. Ὁ. 6. π. Ο. Β. 
29. ἐπισφάξασθαι, ἃ. Ὁ. ἢ ἐπισφάξαι, ἘΡ. 



49 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ἐν 
Ν μένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους 

3 [χά “Ὁ 

ἀτιμαζοωένους" ὥστε εὐθὺς παῖδες ὄντες μανθάνουσιν 
μ" Ἂν » δ “ 2 - 

ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι. ὅ. ἔνθα Κῦρος αἰδημον- 

έστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἷναι, τοῖς 
τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρων μᾶλλον 

“ » Ἂ ῇ ᾿ “Ὁ “ πείθεσθαι, ἔπειτα δὲ φιλυππότατος καὶ τοῖς ἵπποις 
ἄριστα χρῆσθαι" ἔκρινον δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν 

΄ » Ὁ Ἄν ΝΣ , 

πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομα- 
θέστατον εἶναι καὶ μελετηρότατον. 6. ἐπεὶ δὲ τῇ 
ς ὕέφ ν᾽ ᾿ , 5 ᾿ Ἐν ᾿ 
ἡλικίᾳ ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρότατος ἦν καὶ πρὸς τὰ 

θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον ποτὲ 
Ἂ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσὼν κατε- 

, 5 Ν φ΄΄. Χ ἊΝ Χ Μ -Ὄ ᾿ σπάσθη ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, ὧν καὶ 
Δ ΡΟν ἢ2 ν ᾿ 3 , δ ; τὰν 

τὰς ὠτειλᾶς φανερὰς εἶχε, τέλος δὲ κατέκανε" καὶ 

τὸν πρῶτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστὸν 

ἐποίησεν. 

7. ᾿Επεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατρώπης 

Δυδίας τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδο- 
, Ν Χ Ν ἣν, ) , Φ ΄ κίας, στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχθη οἷς καθήκει 

“Ὁ “Ὁ οἵ 

εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀθροίζεσθαι, πρῶτον μὲν 
2 ῇ, ες Ν “ τ ΐᾳ ἰοϑ Μ ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ 

Ὁ“ Ψ 

σπείσαιτο καὶ εἴ τῳ συνθοῖτο καὶ εἴ τῳ ὑπόσχουτό 
Ὰ 

τι; μηδὲν ψεύδεσθαι. 8. καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον μὲν 
[2] ς ΄ , ᾽ ᾿' δΝ 

αὐτῷ αἱ πόλεις ἐπιτρεπόμεναι; ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἀνδρες" 
’ 

καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπεισαμένου Κύρου 
᾿ Ν - ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς παθεῖν. 

9. τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι 

αἱ πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρνους 

6. κατέκανε, τη. ϑ.1445: κατέκτανε, ΔΙ 55. Β. 
! Ξ Ξ ; Σ 

7. -συνθεῖτο, ἃ. ἴ. σ. 1. σύνθοιτο, Β. Ῥ.. ἰν. 



ἘΚ. τα--16. ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. 41 

πλὴν Μιλησίων" οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς φεύ- 
, ᾽ ων ᾽ ; Ν Ἁ 

γοντας προέσθαι ἐφοβοῦντο αὐτόν. 10. καὶ γὰρ 

ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε προοῖτο. 
᾽ Ἁ [μ » “ ᾽ , »0Ὸ» ᾽ " δ 

ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν 
,ὔ , ΝΥ Ἁ ,ὔ 4 Ν 

μείους γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν. 11. φανερὸς 

δ᾽ ἣν, καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτόν, 

νικᾶν πειρώμενος" καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον 
ὡς εὔχοιτο τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε νικῴη καὶ τοὺς 
εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. 12. καὶ 

Ν 5 “- Ἂ » δὲ Δι ΣᾺ ΕΣ ᾿ “-“ διοδὲν δ᾽ “ 

γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν 
ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ ἑαυτῶν 
σώματα προέσθαι. 

Ἐπ’ 

13. Οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι ὡς τοὺς 
κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλ᾽ ἀφειδέ- 
στατα πάντων ἐτιμωρεῖτο. πολλάκις δ᾽ ἣν ἰδεῖν παρὰ 

τὰς στιβομένας ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ 
᾽ “ “ 2 [ά [4 κι “ ΄ὔ 

ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώπους" ὥστ᾽ ἐν τῇ Κύρου 
- Ἵ 

ἀρχῆ ἐγένετο καὶ “Ελληνι καὶ βαρβάρῳ μηδὲν 
ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσθαι ὅποι τις ἤθελεν, ἔχοντι 

ὅ,τι προχωροίη. 14. τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς 

πόλεμον ὡμολόγητο διαφερόντως τιμᾶν. καὶ πρῶτον 

μὲν ἣν αὐτῷ πόλεμος πρὸς Πισίδας καὶ Μυσούς: 

στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς χώρας 

οὺς ἑώρα ἐθέλοντας κινδυνεύειν τούτους καὶ ἄρχοντας 
ΕῚ 7 -᾿ , ΄’, », Ἁ Χ Υ 

ἐποίει ἧς κατεστρέφετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλῃ 
ὔ 3... ἃ “ ; ᾿ ἮΝ » 

δώροις ἐτίμα: 1. ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγα- 
θοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς δούλους 

18. στειβομένας, ἴ. α. 1. Κ.1. ΑΑ, Ρ, Ἰζ.---σςετερομένους, Βαϊῖ- 
τη8πη. Καὶ. στερουμένους, [). Β.---προσχωροίη, ἃ. Ὁ. 6. 6. 

14. ἄλλῃ, Ὁ. τη. ο. ἄλλοις, Β. 



42 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΓΙΧ. 18---86. 

τούτων ἀξιοῦν εἶναι. τουγαροῦν πολλὴ ἣν ἀφθονία 
αὐτῷ τῶν θελόντων κινδυνεύειν, ὅπου τις οἴοιτο 
Κῦρον αἰσθήσεσθαι. 

16. Εἷς γε μὴν δικαιοσύνην εἴ τις αὐτῷ φανερὸς 
7 2 » ῇ ΧΝ Ὰ 

γένοιτο ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ παντὸς 

ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρους ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ 
ἀδίκου φιλοκερδούντων. 17. καὶ γὰρ οὖν ἄλλα τε 

λλὰ δικαί ὑτῷ διεχειρίζι ὶ ᾿ πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο, καὶ στρατεύματι 
ἀληθινῷ ἐχρήσατο. καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ 

᾽ ΄ “ Ν λ. 1 " » ᾽ 
οὐ χρημώτων ἕνεκα πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν; ἀλλ, 
2 Ἂν » , εὐ Ἂ “ 

ἐπεὶ ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι Κύρῳ καλῶς 

πειθαρχεῖν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. 18. ἀλλὰ μὴν 

εἴ τίς γέ τι αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, 
οὐδενὴ πώποτε ἀχάριστον εἴασε τὴν προθυμίαν. 

“- ͵ 

τοιγαροῦν κράτιστοι δὴ ὑπηρέται παντὸς ἔργου 

Κύρῳ ἐλέχθησαν γενέσθαι. 19. εἰ δέ τινα ὁρῴη 
δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου, καὶ κατασκευά- 

ζοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ προσόδους ποιοῦντα: 

οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω προσε- 
’ δίδου ὥστε καὶ ἡδέως ἐπόνουν καὶ θαῤῥαλέως 

ΓΟ 3 »“ 7 ἐκτῶντο, καὶ ὃ ἐπέπατο αὖ τις ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν" 
οὐ γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαίνετο, 

“ “Ὁ “Ὁ “4 

ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν ἀποκρυπτομένων 
7ὔ " Ὰ Ψ Ἄ Ν 

χρήμασι. 0. φίλους γε μὴν ὅσους ποιήσαιντο καὶ 
ε , , 

εὔνους γνοίη ὄντας καὶ ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς 

1ὅ. ἀξιοῦν, Ὁ. ς. τη. ἢ. ὁ. ἀξιοῦσθαι, Β. 
19. ἄρχει, ἃ. Ὁ. ο. Κ- δπα 1., ψΨ ἢ οὐ τ 6 ΟΥΘΥ [86 εἰ.---- 

ἐπέπατο: ἐπίστατο, ἃ. ἐπέπαστο, Ὁ. 6. ἃ. πέπαστο, ἴ. α. ἢ. 1. 
πὶ. Ὁ. πέπαυστο, Κ. πέπατο, Ῥ.---ἀποκρυπτ.; ἃ. Ὁ. 6. ἀ. 6, τη. ἢ, 
ὑποκρυπτ. Κ. 



ΙΧ. 21---27.1 ΔΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. 48 
3 “ ΄ ν᾿... 

εἶναι ὅ,τι τυγχάνοι βουλόμενος κατεργάζεσθαι. 

ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι 

θεραπεύειν. 21]. καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς 
“ , ΙΝ »“" ς Ἃ » Ἁ 

ἕνεκα φίλων ᾧετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ 
αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς τοῖς φίλοις κράτιστος εἶναι 
τούτου ὅτου ἕκαστον αἰσθάνοιτο ἐπιθυμοῦντα. 

22, Δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ὧν ἀνὴρ 

ἐλάμβανε διὰ πολλά: ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα 
- Μ ὔ Ν Ἁ , « ͵7ὔ 

τοῖς φίλοις διεδίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου 
σκοπῶν καὶ ὅτου μάλιστα ὁρῴη ἕκαστον δεόμενον. 

23. καὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ κόσμον πέμποι τις 
Ὕ. ᾽ ἢ Δ ες ᾽ ἢ ᾿Ν ν 
ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπίσμον, καὶ περὶ 

τούτων λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα 
2 Ἃ ΄, ’ “ Ἂ ! Χ οὐκ ἂν δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ 

καλῶς κεκοσμημένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι. 

24, καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς φίλους εὖ 
ποιοῦντα οὐδὲν θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ δυνατώτερος 
5 Ἂς Ἀ δ τ Ε - “ ιν [᾿] 

ἦν" τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων καὶ τῷ 
ω “ “ » " 

προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον 
ὃ Ν φ “ Ν μ, ] 

δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι. 2. Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους 

οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, 
΄ “ ΕΝ" Ἃ “ ͵ , .οἹ 

λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ χρόνου τούτου ἡδίονι 

οἴνῳ ἐπιτύχοι᾽ τοῦτον οὗν σοὶ ἔπεμψε καὶ δεῖταί σου 
τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. 

26. πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ 
ΕΝ ς , Ὧρι ὋΜ “ ᾿Ὶ 7ὔ ͵7 

ἄρτων ἡμίσεα καὶ ἄλλα τοιαῦτα; ἐπιλέγειν κελεύων 

τὸν φέροντα τούτοις ἥσθη Κῦρος, βούλεται οὖν καὶ 
. , ͵ “ Ἁ ΑΝ ΞΖ σὲ τούτων γεύσασθαι. 27. ὅπου δὲ χιλὸς σπάνιος 
᾿ς Ψἷ δι ἣ, γ 32. 1 ’ὔ ἈΝ ἣ, 

πάνυ εἴη, αὐτὸς δ᾽ ἐδύνατο παρασκευάσασθαι διὰ τὸ 

20. τυγχάνει, ΜΙ55, τυγχάνοι, ϑοΠαρίογ. 



44 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [ἸΧ. 28--. 1. 
Ἃ 9 « Ν Ἂς Ἁ 3 “ πολλοὺς ἔχειν ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, 

διαπέμπων ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώ- 
» [κ4 3 4 “ Ὰ , 

ματα ἄγουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χίλον, 
- Ἁ ἴο Ν ς ἴω " ΕΝ » 
ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ἄγωσιν. 28. εἰ 

δὲ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, 
ἴω - ! 

προσκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο ὡς δηλοίη 

οὺς τιμᾶ. ὥστε ἔγωγε ἐξ ὧν ἀκούω οὐδένα κρίνω ὃς τιμᾷ. ὙΩΥ ρ 
δ 1 “ Υ ς ΄ » ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθαι οὔτε ᾿Ελλήνων οὔτε βαρ- 

Ὁ 2 ΄ Ν "4 Ὰ Χ βάρων. 29. τεκμήριον δὲ τούτου καὶ τοδε. παρὰ 
Ν Υ 

μὲν Κύρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπήει πρὸς βασιλέα, 
πλὴν ᾿Ορόντας ἐπεχείρησε: καὶ οὗτος δὴ ὃν ῴετο ὭΡΣῸΡ χειρὴ μ ι 

, ς- 5 . ἄναν - , , Η 
πιστόν οἱ εἶναι ταχὺ αὐτὸν εὗρε Κύρῳ φιλαίτερον ἢ 

ἑαυτῷ παρὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον 

ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ 
ς “Ὁ 

οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα ὑπ’ αὐτοῦ ἀγαπώμενοι, 
, Ἂς ΄ » 5 Α, 3 ,ὔ ΕῪ 

νομίζοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ἂν 
“ ,ὔ Ἃ Ν ω Ψ, Χ 

τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. 80. μέγα δὲ 
τέκμήριον καὶ τὸ ἐν τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενό- 
μενον ὅτι καὶ αὐτὸς ἣν ἀγαθὸς καὶ κρίνειν ὀρθῶς 
5 “4 ᾿ ᾿Ὶ ᾿ " Ν ᾿ 

ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. 81. 

ἀποθνήσκοντος γὰρ αὐτοῦ πάντες οἱ παρ᾽ αὐτὸν 

φίλοι καὶ συντράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ 

Κύρου πλὴν ᾿Αριαίου: οὗτος δὲ τετωγμένος ἐτύγ- 

χανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων ὡς δ᾽ 
ἤσθετο Κῦρον πεπτωκότα ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ 

στράτευμα πᾶν οὗ ἡγεῖτο. 

Χ, ᾿Ενταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ 

χεὶρ ἡ δεξιά. βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων 

29, καὶ οὗτος δή, ἃ.Ὁ. κ. οὗ. δέ, Β.---φιλαίτερον : φιλώτερον, ἃ. 
81. οἱ περὶ αὐτόν, ὃ. ΠΟΙ Ρ, [Ό]]ΟΥ8. 
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᾽ ’ ᾽ ἈΝ “ Γ λ ΄ Π 

εἰσπίπτει εἰς τὸ Κυρεῖον στρατόπεδον: καὶ οἱ μὲν 

μετὰ ᾿Αριαίου οὐκέτι ἵστανται, ἀλλὰ φεύγουσι διὰ 
τοῦ αὑτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμὸν ἔνθεν 

ὥρμηντο τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι 
“ ε “ Ἁ Ν Ν ς Ν ᾽ “ ΄ 

τῆς ὁδοῦ. 2. βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ τά τε 

ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι, καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν 
΄ , 

Κύρου παλλακίδα τὴν σοφὴν καὶ καλὴν λεγομένην 
ι Ἔ-: εἶναι λαμβάνει. 8. ἡ δὲ Μιλησία ἣν νεωτέρα, ἥ 

ληφθεῖσα ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ 
Ἁ ω « ͵ ΓΟ ἊΣ, 8 Ὁ ’ 

πρὸς τῶν ᾿Ελλήνων οἱ ἔτυχον ἐν τοῖς σκευοφόροις 
[4 »Μ Ν ᾽ Ἁ ΝῚ -“ 

ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες πολλοὺς μὲν τῶν 

ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν ἀπέθανον" 
᾽ Ἁ Μ Ἢ 5 δ᾿ Χ ’ μή Ν οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ 

» « , γ Ἀ ᾽ ἴω Ν τ Δ ἂν 

ἄλλα ὁπόσα ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι 
δὼ. ΄ ΝΜ » “ ῇ ᾽ , 

ἐγένοντο πάντα ἔσωσαν. 4. ἐνταῦθα διέσχον ἀλλή- 

λων βασιλεύς τε καὶ οἱ “Ελληνες ὡς τριάκοντα 
’, Φ ᾽ 

στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς ὡς πάντας 
“ 6 “ 

νικῶντες, οἱ δ᾽ ἁρπάζοντες ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. 

ὅ. ἐπεὶ δ᾽ ἤσθοντο οἱ μὲν Ἕλληνες ὅτι βασιλεὺς σὺν 
- ΄ὔ ““  Ἂ 

τῷ στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς 
᾽ δ 8.. ἃ “-“ 

δ᾽ αὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους ὅτι οἱ “Ελληνες νικῷεν 
Ἀ Ἰ] ς οἷ Ἁ ᾽ Ν ῇ Μ ΄, 

τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ πρόσθεν οἴχονται διώ- 
- Ν 

κοντες, ἐνταῦθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἀθροίζει τε τοὺς 
Ε “- Ν “ ες Ν 4 ᾽ ἙἝ 

ἑαυτοῦ καὶ συντάττεται, ὁ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο 
, , Ν Φ 4 

Πρόξενον καλέσας, πλησιαίτατος γὰρ ἦν, εἰ πέμ- 

1. ὡρμῶντο, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. πι. Π. Ο. 
8. ἦν νεωτέρα ἣ ληφθεῖσα, ἃ. ἀ. νεωτέρα ἦν ληφθεῖσα, Ὁ. 

ἡ δὲ Μιλησία, ἣ νεωτέρα ἦν, εἰς. Β. ἡ δὲ Μιλησία ἡ νεωτέρα 
ληφθεῖσα, ). ἕ ἡ νεωτέρα ἢ, Ρ. [ἡ νεωτέρα] Κ. --- πρὸς τῶν 
λληνων οἵ, οἷο. 15 Καὶ .᾽8, δηά τ[ῃ6 τὶρῃξ ραποίιαδίίοη. ὅ6ε δ΄ 
ποΐε.--- ἄλλα, ὁπόσα, ἃ. Ὁ. τἄλλα, ὁπόσα, Β. Ρ. 

ὅ. οἴχονται, ἃ. Ὁ. 6. οἴχοντο, ἔ. ας. Ἀ. 1. Κ..1. Α. 
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ποιέν τινας ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 

ἀρήξοντες. 

06. Ἔν τούτῳ καὶ βασιλεὺς δῆλος ἣν προσιὼν 

πάλιν ὡς ἐδόκει ὄπισθεν. καὶ οἱ μὲν “Ελληνες 

στραφέντες παρεσκευάζοντο ὡς ταύτῃ προσιόντος 

καὶ δεξόμενοι: ὁ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ μὲν οὐκ ἦγεν, ἧ '“ ον μὸ ΦΎΕΡ.» ἢ 
Χ “ 5» ω » ΄ Ξ Αν 

δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρατος ταύτῃ καὶ 
Χ [ο] 

ἀπήγαγεν, ἀναλαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχῃ κατὰ τοὺς 

“Ελληνας αὐτομολήσαντας καὶ Τισσαφέρνην καὶ γ) 
Χ Ἂ » [οὶ ε Ἁ , 8 [οὶ τ τοὺς σὺν αὐτῷ. 7. ὁ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῇ πρώτῃ 

ῇ 9 » » Ν ΄ Ἃ, Χ μ 

συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ τὸν ποταμὸν 

κατὰ τοὺς “Ελληνας πελταστάς: διελαύνων δὲ κατέ- 

κανε μὲν οὐδένα, διαστάντες δ᾽ οἱ “Ελληνες ἔπαιον 
᾽ 

καὶ ἠκόντιζον αὐτούς: ᾿Επισθένης δὲ ᾿Αμφυπολίτης 
δ “ “ “ ἦρχε τῶν πελταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. 

3 [ 7 8, ὁ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, 
7 Ν 7 5 Ψ, » Ν Ν Ψ. 

πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον 

ἀφικόμενος τὸ τῶν ᾿Ελλήνων ἐκεῖ συντυγχάνει βα- 
" ἘΝ ΨΝ τὶ ς ΄-΄ ἊΝ , , 2 ΖΦ 

σιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. 

9. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν ᾿Ελλήνων 
7 » δὶ Ὁ Ἁ ΄ Ν ΝΥ 

κέρας, «ἔδεισαν οἱ “Ελληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ 

κέρας καὶ περυπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κατα- 
κόψειαν: καὶ ἐδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας 

Ν Π 5 Χ ΄ 2 τ᾿ Χ 

καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. 10. ἐν ᾧ δὲ 

ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασιλεὺς παραμειψά- 
» 

μενος εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν 
ἴω Γ 

φάλαγγα ὥσπερ τὸ πρῶτον μαχούμενος συνῇει. ὡς 

θ. προσιόντος, Ὁ. (ΔΡΡΔΙΘΠΏΥ οογγθοΐβα ἔτοπι προσιόντας), 
ο. διὸ σι. το Κα : ἀηα Ρ. δοοογαΐηρ ἴο ΠΆΓΟΙ ΘΓ. προσιόντες, ὃ. 

7. κατέκανε, τῆ. κατέκτανε, ἴῃ 6 οΟἴεῖ Μ5Κ5. 
10. ἀντίαν : ἐναντίαν, Β. 
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δὲ εἶδον οἱ “Ἕλληνες ἐγγύς τε ὄντας καὶ παρατε- 
ἤ 

ταγμένους, αὖθις παιανίσαντες ἐπήεσαν πολὺ ἔτι 
ς φ προθυμότερον ἢ τὸ πρόσθεν. 11]. οἱ δ᾽ αὖ βάρβαροι 

» γὼ “7 » ιν , Ε ᾿ ως ἐπ 

οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἔφευγον. 

οἱ δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι κώμης τινός" ἐνταῦθα δ᾽ 
Ν Ν ἴ “ 

ἔστησαν οἱ “Ἕλληνες 12. ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης 

γήλοφος ἣν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, 
Ἂ Ν ᾽ ΄ χω ἮΣ α' ,ὔ « , “ 7 

πεζοὶ μὲν οὐκέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη, 

ὥστε τὸ ποιούμενον μὴ γυγνώσκειν. καὶ τὸ βασί- 

λείον σημεῖον ὁρᾶν ἔφασαν ἀετόν τινα χρυσοῦν ἐπὸ 
πέλτης ἐπὶ ξύλου ἀνατεταμένον. 18. ἐπεὶ δὲ καὶ 

ἐνταῦθ᾽ ἐχώρουν οἱ “Ελληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν 

λόφον οἱ ἱππεῖς, οὐ μὴν ἔτι ἀθρόοι, ἀλλ᾽ ἄλλοι 
ἄλλοθεν: ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λόφος τῶν ἱππέων: τέλος δὲ 

Υ̓ ᾽ ,ὔ ΑΎ 3, [ Ρ] 

καὶ πάντες ἀπεχώρησαν. 14. ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ 
} }] 

ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ ὑπὸ αὐτὸν στήσας 
τὸ στράτευμα πέμπει Δύκιον τὸν Συρακόσιον «σὴ 

ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον, καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ 

τοῦ λόφου τί ἐστιν ἀπωγγεῖλαι. 1858. καὶ ὁ Λύκιος 
»' , ἃ Ψ ΜΝ ᾽ ΄ [τ 7 » Ν 

ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ 
Ψ᾿ ΄ Χ ἀπ Ἐἢ “ δ᾽ νι Ψ 0 7 κράτος. σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἣν καὶ ἥλιος ἐδύετο. 
16. ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ελληνες καὶ θέμενοι τὰ 
. 5 ΄  ἰβᾳ-. Χ Ψ , “ » 

ὅπλα ἀνεπαύοντο" καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδα- 
ἴω “-“ ᾽ ! “ 

μοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ’ αὐτοῦ οὐδεὶς 
παρείη. Οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεθνηκότα, ἀλλ᾽ 

12. ἐπὶ ξύλον, ἵἴ. κ.1. Κ. ἐπὶ ξύλου οτϊἰ6α Ὁγ Β. ΗπυτοΠίη- 
Β0η ϑυρσοδίβ ἐπὶ ξυστοῦ : 566 ϑ'ιιυ]αδ5, ξυστόν. 

14. Συρακούσιον, Β. Ρ. 
16. ἐφαίνετο, Ὁ. --- παρήει 811 ΜΗ, ἀχοθρί ἃ., (ὑπο 4150 

Ομ 5 οὐδείς.) παρείη, 8. παρήει, Ῥ., ΜὮΙΟΒ 15. Δαπη1551016 
ἀηὰ ρεγῇδρβ θεϊΐοσ. 
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εἴκαζον ἢ. διώκοντα οἴχεσθαι ἢ καταληψόμενόν τι 

προεληλακέναι' 17. καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ αὐτοῦ 
μείναντες τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον: ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἀπιέναι καὶ 

ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δόρπηστον ἐπὶ τὰς σκηνάς. 18. 
ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 

καταλαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ 
πλεῖστα διηρπασμένα καὶ εἴ τι συτίον ἢ ποτὸν ἦν" 
καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς ἀλεύρων καὶ οἴνου, ἃς παρ- 

εσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ ποτε σφοδρὰ τὸ στράτευμα 

λάβοι ἔνδεια, διαδοίη τοῖς “Ελλησιν: ἦσαν δ᾽ αὗται 

τετρακόσιαι ὡς ἔλέγοντο ἅμαξαι: καὶ ταύτας τότε 

οἱ σὺν βασιλεῖ διήρπασαν. 19. ὥστε ἄδειπνοι ἦσαν 
οἱ πλεῖστοι τῶν ᾿Ελλήνων: ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι" 

πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς ἄριστον 

βασιλεὺς ἐφάνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτω 

διεγένοντο. 

18. (τὰς) μεστάς, Ῥ. ἀπ ΘΟΕ ΒΒ ΓΙΪν.---- τὸ στράτευμα λάβοιτο, 
ἃ. Ὁ. 6. λάβοι τὸ στρατόπεδον, Β.: {Π6 ταϑαϊηρ ἴῃ ἘΠ 6 ἰοχὶ 18 
ἔγοτῃ Ὦ. -- διαδοίη, ἃ. ἢ. 1. 1ς.1, διαδιδοίη, Ρ. 
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Β. 

Ἁ 

Ι. 'Ως μὲν οὖν ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ ᾿ Ἑλληνικὸν ὅτε 
ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα 

ἐν τῇ ἀνόδῳ ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς 
Κῦρος ἐτελεύτησε καὶ ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 

ἐλθόντες οἱ “Ελληνες ἐκοιμήθησαν οἰόμενοι τὰ πάντα 

νικᾶν καὶ Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλω- 
Ὁ Ἁ αὐ ἃ. , ῇ ς Ἁ ται. Ὡ. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ 

» 4 “ “ Υ̓ » » “ 

ἐθαύμαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα 
[ Ἁ - 3} νυ έΐ , μὴ 5 ὅ,τε χρὴ ποιεῖν οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν 

αὐτοῖς συσκευασαμένοις ἃ εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις 
“0 ᾽ Ἁ , “ , ͵ 

προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν ἕως Κύρῳ συμμίξειαν. 8. 
5 ἃ ᾽ « “Ὁ. ΝΜ «“ ᾿" ΄ ᾽ ͵7͵ 3 

ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἦλθε 

Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ 41η- 
, “ 4 , ᾿ 7Τ' “ ε ΠῚ ΄ -ε 

μαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι 

ἔλεγον ὅτι Κῦρος τέθνηκεν, ᾿Αριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν 
κ [ο » Χ ων 5 ΄ Ὁ“ “- 

τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ τῶν ἄλλων βαρβόρων ὅθεν τῇ 
“Ὁ ’ὔ 

προτεραίᾳ ὡρμῶντο, καὶ λέγοι ὅτε ταύτην μὲν τὴν 

ΤΥ ποδαθεν. δ ἰοτὴρ. 111. 10 7 ΠΥ: 11.  ἸΣΞΨ 1.1. 
ἔμπροσθεν, 10. Β. Ῥ. 

ὡ. πέμπει, ἃ. Ὁ. ἃ. πέμποι, Ὁ. Β. Ρ. Καὶ Οομρ. Ϊ. 10. 6. 
1. 10. ὅ. 1. 4.7. πέμπει ἃπα φαίνεται, ἀτορσ. ᾿ωΘοαρθημ8, ρ. 68, 
γΠ0 αυοΐθβ 1818 ρᾶββᾶρα. 

8. ὡρμῶντο: ὃ. οοῃ]δοίαγοβ ὥρμηντο. δὲ 1. 1υ. 1.-- 
λέγει, ἃ. Ὁ. ἀ.. 

ῃ 
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ε Υ͂ , ΕΝ 3 , 3 ῇ Ψ ΄»΄"νμ 

ἡμέραν περιμείνειεν ἂν αὐτούς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν, τῇ 

δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ ᾿Ιωνίας ὅθενπερ ἦλθε. 4. 

ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι “Ελλη- 

νες πυνθανόμενοι βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε 

εἶπεν. ᾿Αλλ᾽ ὥφελε μὲν Κῦρος ζῆν: ἐπεὶ δὲ τετε- 
΄ 3 , ᾽ , «“ ΜΝ “Ὁ “ Ϊέ 

λεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε ᾿Αριαίῳ ὅτι ἡμεῖς νικωμὲν τε 

βασιλέα καὶ ὡς ὁρᾶτε οὐδεὶς ἔτε ἡμῖν μάχεται, καὶ 
3 Α ς »“ δ) 3 ’ Ἃ μὴ Ν ᾿ᾳ 

εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. 

ἐπαγγελλόμεθα δὲ ᾿Αριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ. εἰς τὸν 

θρόνον τὸν βασίλειον καθίσειν αὐτόν. τῶν γὰρ 

μάχῃ νικώντων καὶ τὸ ἄρχειν ἐστί. ὅ. ταῦτ᾽ εἰπὼν 
Ρ] “ Ἂ 3 μ ᾿ Ἃ 3 “ Ψ 

ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ συν αὕτοις Χειρίσο- 

φον τὸν “Μάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν: καὶ 

γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο’ ἣν γὰρ φίλος καὶ ξένος 
Ὅ2] ἢ ἘΡΎΡΙΣ " Κ δὲ , 

ριαίου. οἱ μὲν ὥχοντο, Κλέαρχος δὲ περιεέμενε. 
Ν ᾿ ἴς 3 ! - “ 3 4 5 

6. τὸ δὲ στράτευμα ἐπορίζετο σῖτον ὅπως ἐδύνατο ἐκ 

τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους" 
͵ ΦῸΣ [ο͵ ᾽ν “ἢ ὶ 3 Ν “Ὁ ΄ 

ξύλοις δ᾽ ἐχρῶντο μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγ- 

γος οὗ ἡ μάχη ἐγένετο τοῖς τε οἰστοῖς πολλοῖς οὖσιν. 

οὺς ἠνάγκαζον οἱ Ελληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτο- 

μολοῦντας παρὰ βασιλέως, καὶ τοῖς γέῤῥοις καὶ ταῖς 

ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς Αἰγυπτίαις. πολλαὶ δὲ 
ν ! ΔΌΣΕΙ 5 , ὦ Φ 

καὶ πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι ἔρημοι" οἷς 

πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν 

ἡμέραν. 

7. Καὶ ἤδη τε ἣν περὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ 

4. (πυνθανόμενοι), Ῥ. οτηϊτ64 ἴῃ Β.--- καθίσειν, Ὁ. ἀ. 6. τῇ. Ο. 

καθήσειν, ἃ. καθιεῖν, Ὁ. Β. Ῥ. Κ' --- μάχην, Β. (τὴν) μάχην; 

ῬυκΚ, 
6. σῖτον καὶ ποτόν, ἃ. Ὁ. 6. 4. σῖτον (καὶ τοῦτον), ἢ. 



Ι, 8--11.1 ΑΝΆΒΑΞΒΙΒ. 1. “ 51 

»Ἤ᾿ Ἁ , ᾿ , , 

ἔρχονται παρὰ βασίλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες, 

οἱ μὲν ἄλλοι βάρβαροι, ἣν δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος εἷς 

“Ἕλλην, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει ὧν καὶ ἐντί- 
μως ἔχων: καὶ γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι 

τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν. 8. οὗτοι δὲ 

προσελθόντες καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν ᾿Ελλήνων 

ἄρχοντας λέγουσιν ὅτι βασιλεὺς κελεύει τοὺς “Ελλη- 

νας. ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει καὶ Κῦρον ἀπέκτονε, πα- 

ραδόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ τὰς βασιλέως θύρας 

εὑρίσκεσθαι ἄν τι δύνωνται ἀγαθόν. 9. ταῦτα μὲν 

εἶπον οἱ βασιλέως κήρυκες: οἱ δὲ “Ελληνες βαρέως 
ἃ “ , ω 53 

μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ Κλέαρχος τοσοῦτον εἶπεν ὅτι 
» »“" 4 » Ν Θ , Α, ᾽ Ψ 

οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπλα παραδιδόναι ἀλλ', 

ἔφη, ὑμεῖς μέν, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, τούτοις ἀπο- 

κρίνασθε ὅ,τι κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε' ἐγὼ 

δὲ αὐτίκα ἥξω. ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπηρε- 

τῶν, ὅπως ἴδοι τὰ ἱερὰ ἐξηρημένα.ς ἔτυχε γάρ 

θυόμενος. 10. ἔνθα δὴ ἀπεκρίνατο Κλέανωρ μὲν ὁ 
᾿ κ ΄ ἣν ἡ Ἰὼ ἢ ΕῚ ᾽ 7ὔ Ε 
Αρκὰς πρεσβύτατος ὧν ὅτι πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν ἢ 
τὰ ὅπλα παραδοίησαν: Πρόξενος δὲ ὁ Θηβαῖος, 

᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη, ὦ Φαλῖνε, θαυμάζω πότερα ὡς 
κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν 

δῶρα. εἰ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν 
καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα. εἰ δὲ πείσας βούλεται 

λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις, ἐὰν αὐτῷ 
ταῦτα χαρίσωνται. 11. πρὸς ταῦτα Φαλῖνος εἶπε, 

ἤ. τὰς τάξεις, Β- Κ. (τάς), Ρ. 
8. ἀπέκτεινε, σ. ἢ. 1. ἀπέκτανε, ἃ. 
9. ἀποκρίνασθαι, ἃ. ἔ. ασ. 1. Κ΄ 1. 
10. παραδοίησαν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. τη. ο. παραδοῖεν, Β. ἔπαρα- 

δοῖεν", Ρ. 



59 ΧΕΝΌΡΗΟΝ. [τ 
Ἁ ἴω 

Βασιλεὺς νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτονε' τίς 
Ἂν 3 “ , , “ “» »“ γὰρ αὐτῷ ἔστιν ὅστις τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; νο- 
, “ ἴω “" 

μίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι ἔχων ἐν μέσῃ τῇ 
« »Ἅ ΙΝ “ 3 ἈΝ 3 7ὔ ΝΥ 

ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων, καὶ 
»“ » [4 3 ᾽ « Ὃᾳ , » »" σ 

πλῆθος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγεῖν ὅσον 

οὐδ᾽ εἰ παρέχοι ὑμῖν δύναισθε ἂν ἀποκτεῖναι. 
12. Μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿Αθηνᾶῖος εἶπεν, Ὦ 

Φαλῖνε, νῦν, ὡς σὺ ΕΠ ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν 

ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν οὖν Χο ν 

οἰόμεθα ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ᾽ ἂν 
ταῦτα καὶ τῶν σωμάτων στερηθῆναι. μὴ οὖν οἴου 

Ἁ 3 θ Ν ἘΠ τον 9) Ν τῷ ὃ ͵ .) Ἀ 
τὰ μονα ἄγαθα ἡμῖν ὄντα ὑμῖν παραθώσειν, ἀλλὰ 

σὺν τούτοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν μαχού- 
, “ “- 

μεθα. 18. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖνος ἐγέλασε, 

καὶ εἶπεν, ᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, 
και λέγεις οὐκ ἀχάριστα ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὦν, 

ζ Υ͂ »“" 

εἰ οἴει τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν περιγενέσθαι ἂν τῆς 

βασιλέως δυνάμεως. 14. ἄλλους δέ τινας ἔφασαν 
, δ “4 «ς ἃ ΄’ Ἂν Ψ 

λέγειν ὑπομαλακιζομένους ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ ἐγέ- 
, [νὰ “ » ΄ » 

γνοντο καὶ. βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἰ 

βούλοιτο. φίλος γενέσθαι. καὶ εἴτε ἄλλο τι θέλει 

χρῆσθαι, εἴτ᾽ ἐπ᾿ Αἴγυπτον στρατεύειν, συγκα- 
“ Ψ Ἃ » Ὁ Ψ , ᾿ς 

ταστρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. 1δὅ. ἐν τούτῳ Κλέαρχος 
“4 

ἧκε, καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀποκεκριμένοι εἶεν. Φα- 
-“ ἢ 3 -“ 5 λῖνος δὲ ὑπολαβών εἶπεν, Οὗτοι μέν, ὦ Κλέαρχε, 

11. ἀπέκτεινε, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. --- παρέχοιεν, ἃ. Ὁ. 6., Β. 
12. Ξενοφῶν, 8}} [6 ΜΗ͂Κ, Ἔχοθρίὶ ἃ. "Ὁ. ἀ. 6. τη. ο. (Θεόπομ- 

πος), Β. Ρ. 
19, ἄχρηστα, Ὀ. ἃ. 6.: ἃ. Βα8 δι μου εὔχρηστα ΟΥ̓ ἄχρηστα. 

--- ἂν αἴτογ οἴει ἴῃ 81} Μ58. Ἔδχοθρί ἃ. Ὁ.» δῃηὰ αἴβο ἴῃ Β. Ρ.. Κ᾿. 
14. θέλοι, Ὁ. ἃ. 6. τη. ὁ. Β.- Ρ. θέλει, ἃ. βούλεται, Κα. 



1.16---21.]} ἈΝΑ ΒΑΒΙΒ. Ἡ. δ 

Ἁ 

ἄλλος ἄλλα λέγει: σὺ ὃ 
, Φ 

ὁ δ᾽ εἶπεν, ᾿Εγώ σε, 
Ν . ͵ ’ Ἵ μ 

οἷμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες: σύ τε γὰρ “Ἰλλην εἶ 

καὶ ἡμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾶς" ἐν τοιούτοις 

δὲ ὄντες πράγμασι συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ 

ποιεῖν πτερὶ ὧν λέγεις. 17. σὺ οὖν πρὸς θεῶν συμ- 
΄ “ . ΠῚ ’ , 

βούλευσον ἡμῖν ὅ,τι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον 
Ψ Χ [ Ε] Ν Ἷ , 

εἶναι, καὶ ὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 
, -“ἤ - .Ν Ν 

ἀναλεγόμενον, ὅτι Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς παρὰ 

βασιλέως κελεύσων τοὺς “Ελληνας τὰ ὅπλα παρα- 

δοῦναι ξυμβουλευομένοις ξυνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. 

οἶσθα δὲ ὅτε ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἃ ἂν 

συμβουλεύσης. 18. ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο 
΄ .᾽ ἣν ἣν Ν Ἃ , βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως πρεσ- 

͵ “ Ἁ “ Ν “ 

βεύοντα ξυμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, 
»“ ε «.«ὦἡ “ 

ὅπως εὐέλπιδες μᾶλλον εἶεν οἱ “Ελληνες.ς Φαλῖνος 
᾿ “' ῇ εν Ἁ , » “ “ 

δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν δόξαν αὐτοῦ εἶπεν, 19. 
΄ - ,ὔ 3 Ἂ 

Ἐγώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις ὑμῖν ἐστι 

σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ, συμβουλεύω μὴ 

παραδιδόναι τὰ ὅπλα: εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας 

᾽ “ ’ 

ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. 10. 

Φαλῖνε, ἄσμενος ἑώρακα, 

ἐστὶν ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως, συμβουλεύω σώ- 

ζεσθαι ὑμῖν ὅπῃ δυνατόν. 20. Κλέαρ χος δὲ πρὸ; 
ταῦτα εἶπεν, ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις" παρ᾽ 

ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε ὅτι ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν 

δέοι βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν ἄξιοι εἶναι 
φίλοι ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ δέοι 

πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ 

ἄλλῳ παοαδόντες. 2]. ὁ δὲ Φαλῖνος εἶπε, Ταῦτα 

17. ξυμ 9’ υλευόμενος. ἃ. Ὁ. ἡ. 
18, εἶπε: {5 ὅε) 1". ὧδε. Νὰ 



δά ΧΈΝΟΡΗΟΝ. ΓΙ. 29. ἴτ δ 

μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν: ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν 
2 7 ᾿ [χε , Ἀ 3 -“ Ά, 

ἐκέλευσε βασιλεὺς ὅτι μένουσι μὲν αὐτοῦ σπονδαὶ 

εἴησαν; προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. εἴπατε 
οὖν καὶ περὶ τούτου πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαὶ 
εἰσιν, ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ᾽ ὑμῶν ἀπαγγελῶ. 

2 ’ 

22. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν, ᾿Απάγγελλε τοίνυν καὶ 
Χ ΄ Ψ Χ δ Ἂν .: τ“ϑ.δς »νΟ0Ψ: Ν 

περὶ τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ βα- 
"»"» ο ““ , ἱμυ σιλε. Τί οὖν ταῦτα ἐστίν; ἔφη ὁ Φαλῖνος. 

ἍἋ Χ ΄ 

ἀπεκρίνατο ὁ Κλέωρχος, Ἢν μὲν μένωμεν, σπονδαί, 
»“, “τ. 7 ς 

ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. 28. ὁ δέ πάλιν 

ἠρώτησε, Σ᾽ πονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος 

δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο, Σ΄ πονδαὶ μὲν μένουσιν, 
“ . “,-.Ρ , , 

ἀπιοῦσι δὲ ἢ προϊοῦσι πόλεμος. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐ 

διεσήμηνε. 
“ ς “-“᾿ 

Π. Φαλῖνος μὲν δὴ ὥχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. οἱ 
Ὁ “ , 

δὲ παρὰ ᾿Αριαίου ἧκον Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος" 

Μένων δὲ αὐτοῦ ἔμενε παρὰ ᾿Αριαίῳ: οὗτοι δὲ 
3, ! 5 “ “ 

ἔλεγον ὅτε πολλοὺς φαίη ᾿ἀριαῖος εἶναι Πέρσας 
φ - ΄ ἃ }] ΕΝ 2 , ᾽ ΄ 

ἑαυτοῦ βελτίους, οὺς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ 

βασιλεύοντος: ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέναι ἥκειν 
Ν ΄ Ν ͵ 3 ᾿Ν ΄ " Ἃ Υ 
ἤδη κελεύει τῆς νυκτός: εἰ δὲ μή, αὐτὸς πρωὶ 

: ἫΝ 3 

ἀπιέναι φησίν. 2. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν, ᾿4λλ᾽ 
ε - ! 

οὕτω χρὴ ποιεῖν: ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ λέγετε" 

εἰ δὲ μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα 
7 “ Χ ΄ὔ 3. Ν Ἂ 5" 

συμφέρειν. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπε. 8. 
Ν ν “ " ς ,ὔ Ἂ ῇ Ἃ 

μετὰ δὲ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέσας τοὺς 
ὰ ᾽ " 

στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε. ᾿Εμοί, ὦ 
» ΄ 27 5. ΙΝ ΄ 3 3. τ Ὸ Ν 

ἄνδρες, θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ 
ες ΄ φ ᾿ ᾽ 

ἱερά. καὶ εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο’ ὡς γὰρ ἐγὼ 

22. ἀπεκρίθη, ἃ. Ὁ, ἃ. 68. --- Ὁ. οἵηϊῖΒ ὁ θεΐοτα Κλέαρχος. 



{ 4-.81 ΑΝΑΒΑΒΊΒ. Π. δ 
΄σ , 5 , ς “ Ν ͵ ΄ 

νῦν πυνθάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ 

Τίγρης ποταμός ἐστι ναυσίπορος, ὃν οὐκ ἂν δυναί- 
μεθα ἄνευ πλοίων διαβῆναι: πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐκ 

ἔχομεν. οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν οἷόν τε; τὰ γὰρ 
᾽ ͵΄ ᾽ » » » 7 Ν φς ᾿ ΄ 
ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν ἔχειν: ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς Κύ- 

, ͵ Ν 4 ει 79. νὰ Φ Φ 

ρου φίλους πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν. 4. ὧδε οὖν 
χρὴ ποιεῖν, ἀπιόντας δευπνεῖν ὅ,τι τις ἔχει. ἐπειδὰν 

δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι, συσκευάζεσθε: 
ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε ἐπὶ τὰ ὑποζύγια" 

“ σ φ ς 

ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν ὑπο- 
ζύγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. 

ἴω νς Ἰ 

ὅ. ταῦτα ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ 
ΕἸ -“ Ν᾿ ,ὔ [Ὰ , Ν Ἀ « - 5 

ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν οὕτω. καὶ τὸ λοιπὸν ὁ μεν ἦρ- 
- Χ 2 Ῥ » ς ᾿ 2 ἈΝ ς “ Ὁ 

χεν; οἱ δὲ ἐπείθοντο οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ ὁρῶντες ὅτι 

μόνος ἐφρόνει οἷα ἔδει τὸν ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι 
ἄπειροι ἦσαν. 6. ἀριθμὸς δὲ τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἐξ 
᾽ ,ὕ -»" Ε΄ , ,ὔ “ ͵ Ν - 

Ἐφέσου τῆς ᾿Ιωνίας μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς 

καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαν πέντε καὶ τριάκοντα 

καὶ πεντακόσιοι; στάδιοι πεντήκοντα καὶ ἑξακισχί- 

λιοι καὶ μύριοι: ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι 
᾽ “ , ε ῇ Ἁ 

εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι. 
7. ᾿Εντεῦθεν ἐπεὶ σκότος ἐγένετο ᾿ϊιλτοκύθης μὲν 

«ς Ἀ Ε ’ «ς  φ ᾿ Δ»: [ο͵ ᾽ 

ὁ Θρᾷξ ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς 

τετταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρᾳκῶν ὡς τριακοσίους 
ηὐτομόλησε πρὸς βασιλέα. 8. Κλέαρχος δὲ τοῖς 
Μ - “ ΝῚ Ἀ , ᾿Ξ ᾿] 4 

ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμεναᾶ- οἱ δ᾽ εἵποντο" 

καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθμὸν παρὰ 

4. ἔχοι ἃ. Ὁ. Β. 
ὅ. λοχαγοί οΟὨΪν, 8. Ὁ. (οἱ) λοχαγοί, Ε. 
6. τριακόσιοι, ἃ. Ὁ. α. ἀ. 6. τη. ο. τρισχίλιοι {Π6 ΟΥ̓ΠΟΓ ἀν 159. 
Ἴ. ἐντεῦθεν ΟὨΪΥ, ἃ. Ὀ. ἐντεῦθεν δή, Β. Κα. (δὴ), Ρ 



ὅθ . ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [1]. 9---12, 

2 “ δὰ Ἁ » Ν ᾽ 3, Ζ 

Ἀριαῖον καὶ τὴν ἐκεινου στρατιὰν ἀμφὶ μέσας 

νύκτας: καὶ ἐν τάξει θέμενοι τὰ ὅπλα ξυνῆλθον οἱ 

στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν Ελλήνων παρὰ ᾿Αριαῖον' 
καὶ ὥμοσαν οἵ τε “Ελληνες καὶ ᾿ἀριαῖος καὶ τῶν σὺν 

3 “Ὁ ς ᾿ 7 .: ὃ ’ ἰλλ 7λ, ζ΄ 

αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμ- 
,ὔ »  ν ΄ ῃ Ἢ 

μαχοί τε ἔσεσθαι. οἱ δὲ βάρβαροι προσώμοσαν καὶ 
ἡγήσεσθαι ἀδόλως. 9. ταῦτα δ᾽ ὥμοσαν, σφάξαντες 

ταῦρον καὶ λύκον καὶ κάπρον καὶ κριὸν εἰς ἀσπίδα, 
οἱ μὲν “Ελληνες βάπτοντες ξίφος, οἱ δὲ βάρβαροι 

μΑ 3 ἃ, Χ Χ εν ϑευ 5 8 λόγχην. 10. ἐπεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ 

Κλέαρχος, γε δή, ὦ ᾿Αριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν 

στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις περὶ 
τῆς πορείας, πότερον ἄπιμεν ἥνπερ ἤλθομεν, ἢ 
Ε ΝΥ 3 , - «οὧοχ , ς 

ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν κρείττω. 1]. ὁ 

δ᾽ εἶπεν, Ἣν μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἂν 
ἰ Χ συν. ΄ «ς ,ὕ Ἄ, “ ς -- 3 ν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεθα: ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν 

τῶν ἐπιτηδείων. ἑπτακαίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν 

ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν 
" 7΄ » ν Ε} ον ς -“ 

εἴχομεν λαμβάνειν. ἔνθα δ᾽ εἴτι ἣν, ἡμεῖς διαπο- 
ρευόμενοι κατεδαπανήσαμεν. νῦν δ᾽ ἐπινοοῦμεν 

πορεύεσθαι μακροτέραν μὲν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ 
ἀπορήσομεν. 12. πορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς πρώτους 

σταθμοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς 

πλεῖστον ἀποσπασθῶμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύ- 

8. λοχαγοὶ ΟὨ]γ, ἃ. Ὁ. (οἷ) λοχαγοί, 
9. κριὸν καὶ ἀσπίδα, ἃ. : Β. Ραῖβ [Π6 σφοτητηᾶ δον κρίον, ἃπὰ 

ΟἸΪ[8 1Π6 σοΙηπηᾶ ον ἀσπίδα. Οὐοιαράᾶγα Ηδγοάοίυβ 1Π]..1]. 
ἔσφαζον ἐς τὸν κρητῆρα: δῃᾷ Κα. Βεοίψορθη ταῦτα δπὰ λόγχην 
Ῥ, Ἰηβθυΐβ ΒΒΥΘἢ σοΙηηδ8. ΓΠ6 βεηΐθποθ μου] δ6 Ὀείζου 
Ι Ποὰΐ ἃ δ᾽ Πρ]6 οΠ6. 

11 ἐνθαδ᾽ εἴτι ἢν : ἔνθα δέ τι ἦν, Ῥ., ψ ὨΙΟΝ 15 ΘΟΒΠΟΙ ΦΕγ᾿8 
ΡΩΠΊΘΟίΌΓΕ. 
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Ἅ Ν - ’, Ἃ “ ξ “ .«Ὧνχ ματος" ἢν γὰρ ἅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν 

ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς κατα- 

λαβεῖν. ὀλίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολμήσει 
3 ῇ ᾿) βιΨΝ “ ᾽ ΄ 

ἐφέπεσθαι. πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται τα- 

χέως πορεύεσθαι: ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων 
σπανιεῖ. ταύτην, ἔφη: τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε. 

18. Ἦν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυνα- 

μένη ἢ ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν: ἡ δὲ τύχη ἐστρατή- 

γησε κάλλιον. ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο 

ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἃ ἔχ ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμ 
ὝΥᾷἊ ͵, ᾽ 7 ΡΝ ͵, ͵, Α 
ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας" καὶ 
τοῦτο μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. 14. ἔτι δὲ ἀμφὶ δείλην 

ἔδοξαν πολεμίους ὁρᾶν ἱππέας: καὶ τῶν τε ᾿ Ελλή- 

νων οἱ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν ὄντες εἰς τὰς 
7 Ε ᾿ ἐὰ "“ ᾽ ΄ὔ Ν 2 ᾽ « ΄ 

τάξεις ἔθεον, καὶ ᾿Αριαῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης 

πορευύμενος διότι ἐτέτρωτο, καταβὰς ἐθωρακίξετο 
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 158. ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο ἧκον 

λέγοντες οἱ προπεμφθέντες σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς 
» » ᾽ ς 4 , εὴ ᾽ Αν » 

εἰσιν ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέμοιντο. καὶ εὐθὺς ἔγνωσαν 

πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς" 
καὶ γὰρ καὶ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. 
16. Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἢγεν" 

ἤδει γὰρ καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ 
2 , » δ Ν ον. Ν᾽. 5 » , δὼ" 
ἀσίτους ὄντας: ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ ἦν: οὐ μέντοι οὐδὲ 

ΤῊ ρα Κ. 
1ὅ. νέμοιντο, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. ο Ρ. Κα. νέμοιτο, Β. Ὁ. -- καὶ 

γὰρ καπνός, ἃ. 6. Ἀ. ]. : κ- γ. (καὶ) καπνός, Ῥ. 
16. εὐθυμότερον, ἃ. Ὁ. α ἅ. τη. ἢ. ο. εὐθύωρον 15 {π6 τοαάϊησ 

οὗ ϑυϊάδβ, Ῥῃοία5, ἀπα Εδγροογδίϊοη : [Π6 ᾿ἰαβϑῦ τηθπίϊοηθα 
ΤΟίΈΓΒ ἴο 1Π6 βθοοπα Ὀοοϊ οὗ (6 ΑΠΔΌΔΒΙ8. --- πρωταγοὺς 
ἄγων, 8. Ὀ. ἃ. τη. π΄ Ο. πρώτους ἔχων, 1).Β.Κ. "πρωταγοὺς" ἄγων, 
Ῥ, : Β. ἴῃ ἢ18 ποΐβ ΔρριῖΌΥββ οἵ πρωταγοὺς κατεσκήνωσεν. 
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ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ δοκοίη φεύγειν, ἀλλ᾽ 
εὺθ ΄ » Ψ [ο ολ ὃ , ῇ 5 Ἂν 3 

ὑθύωρον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἐγγυ- 
τάτω κώμας τοὺς πρώτους ἄγων κατεσκήνωσεν, ἐξ 

ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος καὶ 

αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα. 17. οἱ μὲν οὖν 
πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, οἱ δὲ 
ὕστεροι σκοταῖον προσιόντες ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι 

» ͵ Ν Ἁ δ 3 , ἴον 

ηὐλίζοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες 
2 Ἵ “ Ἂν ᾿ , 3 ; “ 

ἀλλήλους. ὥστε καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν. ὥστε 

οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολεμίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν 
, “ Ν “Ὁ [ο ς ΄ 

σκηνωμάτων. 18. δῆλον δὲ τοῦτο τῇ ὑστεραίᾳ 
5 ΄ὔ ΡῈ δὴ ς μ᾿ δ 3 Ἄ 2 Ψ: » ἐγένετος οὔτε γὰρ ὑποζύγιον ἔτι οὐδὲν ἐφάνη, οὔτε 
στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίὸν. ἐξε- 
πλάγη δὲ, ὡς ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ 
στρατεύματος. ἐδήλωσε δὲ τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ 
ἔπραττε. 19. προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς ταύτης 

“Ἢ, 

καὶ τοῖς “Εΐλλησι φόβος ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ 
δοῦπος ἣν οἷον εἰκὸς φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσθαι. 

20. Κλέαρχος δὲ Τολμίδην ᾿Ηλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν 

ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα ἄριστον τῶν τότε, τοῦτον 
ἀνειπεῖν ἐκέλευσε συγὴν κατακηρύξαντα ὅτι προαγο- 

ρεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον εἰς 
τὰ ὅπλα μηνύσῃ; ὅτι λήψεται μισθὸν τάλαντον 
5 , 2 ᾿ Ἂ ον 2 ΄’, 3 ἀργυρίου. 21]. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, ἔγνωσαν 

ς ἴον - 7 ξ 

οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες 
»“ ς 

σῶοι. ἅμα δὲ ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς 

19. γενέσθαι ἃ. Ὁ. ἃ. 

20. ἀφιέντα ἴῃ 1η6 Μ55., ψ ΒΟ Πὰ8. θ6θὴ οογπθοίθα ὃν 
ΟΠ ποι ον, ἴτοπὶ ἃ ρᾶβ8βᾶρα ἴῃ Ῥοϊγφηυβ, ΠΙ. 9. 4. 
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τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς “Ελληνας ἧπερ εἶχον 
ὅτε ἣν ἡ μάχη. 

Π|. Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ 
“Ὁ “ ' “): Ἀ Γ 

ἐφόδῳ, τῷδε δῆλον ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν ἡμέρᾳ 
ἃ; Ἀ ὦ ΄ 3, 1 δὴ Ὁ 

πέμπων τὰ ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα 
ἡλίῳ ἀνατέλλοντι κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. 

΄ 

ῷ. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον πρὸς τοὺς προφύλακας, ἐζήτουν 
τοὺς ἄρχοντας. ἐπειδὴ δὲ ἀπήγγελλον οἱ προφύ- 

λακες, Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν 
εἶπε τοῖς προφύλαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας περιμέ- 

» Εν ΄ 3 Ἁ ᾿Ὶ 7 Ἁ νεῖν ἄχρι ἂν σχολάσῃ. 8. ἐπεὶ δὲ κατέστησε τὸ 
στράτευμα ὥστε καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ φά- 
λαγγα πυκνήν, τῶν δὲ ἀόπλων μηδένα καταφανῆ 

3. 2 7 εἶ » , Ἁ ᾽ ῇ » 

εἶναι; ἐκάλεσε τοὺς ἀγγέλους. καὶ αὐτὸς τε προῆλθε 

τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν 
αὑτοῦ στρατιωτῶν, καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς 

ἴω ᾿ » Ν Ἁ 9 Ν “ ᾽ , 

ταῦτα ἔφρασεν. 4. ἐπεὶ δὲ ἣν πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, 
» , ῇ ΄, ς 2 » [τς Χ 

ἀνηρώτα τί βούλοιντο. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι περὶ σπον- 

δῶν ἥκοιεν ἄνδρες οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται τά τε παρὰ 
βασιλέως τοῖς “Ελλησιν ἀπαγγεῖλαι καὶ τὰ παρὰ 

τῶν “Ελλήνων βασιλεῖ. ὅ. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, ᾿Α παγ- 

γέλλετε τοίνυν αὐτῷ ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον' ἄριστον 
γὰρ οὐκ ἔστιν, οὐδὲ ὁ τολμήσων περὶ σπονδῶν 
λέγειν τοῖς “Ελλησι μὴ πορίσας ἄριστον. 6. ταῦτα 
ἀκούσαντες οἱ ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ ἧκον ταχύ" 

ᾧ καὶ δῆλον ἣν ὅτι ἐγγύς που βασιλεὺς ἣν, ἢ ἄλλος 

ΘῈ. ὑπερ, Ὁ. ἃ. τη. ϑ'ίοριῃ. ἥνπερ; ἃ. 6. Π61. 1.1. ὦ. Ἅ. 
ἥνπερ, Ῥ. 

1. τῇ ἐφόδῳ τῇδε, Β. ἧτηδεῦ, Ρ. 
8. πάντη, Ρ. Β. Κὶ. 



θ0 ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ. ΠΕΣ 
5 , ν - ΄ 5 νι Φ τις ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν: ἔλεγον δὲ ὅτι 

5. ΣΙ ᾿ , . ν Φ ς , 
εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡγεμόνας 

ἔχοντες οἱ αὐτούς, ἐὰν σπονδαὶ γένωνται, ἄξουσιν 
"{ “ Ἄν. ΄ ς ἈΠ Ὁ , 2 2 - 

ἔνθεν ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια. 7. ὁ δὲ ἠρώτα εἰ αὐτοῖς 

τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ 

τοῖς ἄλλοις ἔσοιντο σπονδαί. οἱ δὲ Ἅπασιν ἔφα- 

σαν, μέχρι ἂν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν διαγγελθῇ. 8, 

ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς ὁ 

Κλέαρχος ἐβουλεύετο. καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς 
΄-“ δ Χ 3. ’ 5 -“ 3 ἂν Ἁ 

ποιεῖσθαι ταχὺ, καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ 

ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. 9. ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπε, 

Δοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα: οὐ μέντοι ταχύ γε ἀπαγ- 

γελῶ, ἀλλὰ διατρίψω ἔστ᾽ ἂν ὀκνήσωσιν οἱ ἄγγελοι 
ΔΕ.» ὃ ες: κα Ν δὰ ΄ Σ᾽ θ ἕ 3 , μὴ ἀποδόξῃ ἡμῖν τὰς σπονδὰς ποιήσασθαι: οἶμαί 

- ΄ 

γε μέντοι, ἔφη. καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις τὸν 
Β.ΛτΑ, ἷῃ ΄ θ }] Ἀ δὲ Ξδό : ᾿ 

αὐτὸν φόβον παρέσεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς 

εἶναι, ἀπήγγελλεν ὅτι σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι 

ἐκέλευε πρὸς τἀπιτήδεια. 

10. Καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἔπο- 
, εἶ 

ρεύετο τὰς μὲν σπονδὰς ποιησόμενος, τὸ δὲ στρά- 
» 3 ΄ Ν ΦΡΟΝ 3 θ ᾿ Ἁ 

τευμα ἔχων ἐν τάξει, καὶ αὐτὸς ὠπισθοφυλάκει. καὶ 
5 7 7 Ν 3 ον [2 Ἂ 

ἐνετύγχανον τάφροις καὶ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν 

ὡς μὴ δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν: ἀλλ᾽ 
ϑ [ο Υ, » " Ἷ “Ὁ ον ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων οὗ ἦσαν 
» ᾿ ᾿ ν. Ξ2φῳ 7 . 
ἐκπεπτωκότες, τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. 11]. καὶ 
5 “ 3 ’ -“ 6 3 ΄ ν᾿ 

ἐνταῦθα ἣν Κλέαρχον καταμαθεῖν ὡς ἐπεστάτει, 
“3 Ἁ “Ὁ » [9] Ν Ἂ Ι͂ “ μὰ Ἁ “"᾿ 

ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ 

7. (τοῖς) ἰοῦσι, Ρ. σπένδοιντο τοῖς εἰσιοῦσι ἢ τοῖς, 6.--- 
ἔσοιντο, ἃ. Ὁ. ἃ. 6., [ἢ 6 οἶον Μ 55. ἔσονται. 

8. ταχύ τε, καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἐλθ.. Β. 
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δεξιᾷ βακτηρίαν: καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς 
ἐ Ὥρ ἐ μ) ρ 

“ , ’ Ι ’ Ν ΄ 

τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτή- 
δειον ἔπαισεν ἄν, καὶ ἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν εἰς 
τὸν πηλὸν ἐμβαίνων' ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι 

Ν ᾽ ’ὔ Χ 3 7 ᾿ ᾿ 

μὴ οὐ συσπουδάζειν. 12. καὶ ἐτάχθησαν μὲν πρὸς 
αὐτοῦ οἱ τριάκοντα ἔτη γεγονότες: ἐπεὶ δὲ καὶ 

Κλέαρχον ἑώρων σπουδάζοντα, προσελάμβανον καὶ 
οἱ πρεσβύτεροι. 18. πολὺ δὲ μᾶλλον ὁ Κλέαρ- 
χοὸς ἔσπευδεν ὑποπτεύων μὴ ἀεὶ οὕτω πλήρεις εἶναι 

ον ν τὰς τάφρους ὕδατος: οὐ γὰρ ἦν ὥρα οἵα τὸ 
πεδίον ἄρδειν. ἀλλ᾽ ἵνα ἤδη πολλὰ προφαίνουτο 

»-“" Ὁ“ Ἁ ᾽ Ἁ ν ΄ “ τοῖς “Ελλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, τούτου ἕνεκα 
’, ς ΄ ΑΝ," Χ ἐκ Ἁ Ὁ“ » 

βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ ἀφει- 
κέναι. 

14. Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν 
εΙ β ς ς ’ Υ Ἁ » ν᾽ 

ἀπέδειξαν οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. 
 ." Ἀ “ Ἂν , ἫΝ ’ Χ "5 

ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος φοινίκων καὶ ὄξος 
ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. 1. αὗται δὲ αἱ βάλανοι 

» ᾿ [4 Ἁ 5 “ “ "ἷ » “»“ 

τῶν φοινίκων οἵας μὲν ἐν τοῖς “Ελλησιν ἔστιν ἰδεῖν 

τοῖς οἰκέταις ἀπέκειντο, αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀπο- 
, οὶ ᾽ ’ ’ Ν ΄ Α 

κείμεναι ἦσαν ἀπόλεκτοι, θαυμάσιαι τὸ κάλλος καὶ 

τὸ μέγεθος, ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν διέφερε. τάς 

δέ τινας ξηραίνοντες τραγήματα ἀπετίθεσαν. καὶ 

11. ἔπαιεν ἂν, τη. δυϊάδ5, νοα. ἐπιτήδειος. 
12. πρὸς αὐτοῦ: πρὸς αὐτόν, ΜΙ 55. πρὸς Ἑαὐτο", Ρ. Κ. 
18. ἀφιέναι, Ὁ. ἸΏ. ἀφικέναι, ἃ. ἃ. ἔς 6.1. Κ. ἀφηκέναι, 1. Δ. 
1ὅ. αὐταί. 1 ΑΥοΠοσ, 1). Β. Ρ. Κ. αὗται, ΜΙ55.: ΑἸ θηδοιι5, 

ΧΙΥ͂. 18., ΒὰΒ ΘορίΘα ΠῸΠῚ ἐ ἐνῆν δὲ σῖτος... ἴο ̓ κεφαλαλγὲς δέ. 
ΗΙ8 τϑδάϊηρ: 18. αὗται δὲ αἱ βάλανοι νον «οὐκ ἐστὶν ἰδεῖν : 
ΒΟ ΠΟΙ ΠΟ ΌΒΘΓ Ὠὰ8 ΟΠδηρσοα αὗται Ἰηἴο αὐταὶ. ϑοΠλΘ ΜΒ5. οὗ 
Χεμορβοη Βᾶνθ μὲν ἴῃ ρίαςθ οἵ μή. 866 διυϊάδ8, ν. ἀπέκειντο: 
ὙΏΘΓΘ αὗται 15 ΟΠ ζ66..--- τάς δέτινες. Ὦ. 
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ἣν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μὲν, κεφαλαλγὲς δέ. 16. 
ἐνταῦθα καὶ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶτον 
ἔφαγον οἱ στρατιῶται; καὶ οἱ πολλοὶ ἐθαύμασαν τό 

τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. ἣν δὲ σφόδρα 

καὶ τοῦτο κεφαλαλγές. ὁ δὲ φοῖνιξ ὅθεν ἐξαιρεθείη 

ὁ ἐγκέφαλος ὅλος αὐαίνετο. 
11. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς: καὶ παρὰ 

μεγάλου βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης, καὶ ὁ τῆς 
βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς, καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς" 

δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ἐπεὶ δὲ ἀπήντησαν αὐτοῖς 

οἱ τῶν ᾿Ελλήνων στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος Τισ- 

σαφέρνης δι᾿ ἑρμηνέως τοιάδε. 18. ᾿Εγὼ, ὦ ἄνδρες 

“Ελληνες, γείτων οἰκῶ τῇ ᾿Ελλάδι, καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς 

εἶδον εἰς πολλὰ κακὰ καὶ ἀμήχανα ἐμπεπτωκότας; 

εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πως δυναίμην παρὰ βασιλέως 

αἰτήσασθαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν 

“Ελλάδα. οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἕξειν 
οὔτε πρὸς ὑμῶν, οὔτε πρὸς τῆς πάσης ᾿Ελλάδος. 19. 

ταῦτα δὲ γνοὺς ἡτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ ὅτι 

δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν τε 
ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγείλα, καὶ βοήθειαν ἔχων 

ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ ἀφικόμην, καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς 

“Ἕλληνας τεταγμένων οὐκ ἔφυγον, ἀλλὰ διήλασα 

καὶ συνέμιξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ, 
ἔνθα βασιλεὺς ἀφίκετο ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε, καὶ 

106. ὅλος ἐξηυαίνετο, Β. ὅλως ἐξαυαίνετο. ΑΙ ΠΘΠερυβ, 1. 28. 
Βοη6 Μ85. ἐξηραίνετο : ἐξηυαίνετο 15 ἘΟΥΒΟΠ᾽Β ΘΙΠΘΠαδίΟΠ. 

18. πεπτωκότας, Μ55. ἐμπεπτωκότας. ϑυ1α88, ν. εὕρημα.---- 
οἶμαι γὰρ οὐκ ἄν, Ρ.--- ἕξειν, Μ55. Β. Ρ. Ιύ. ἔχειν, 1). ἀπά 
ϑυϊάδδ, ν. ἀχαριστεῖν. --- τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης, Β. Ρ. Κ. τ᾿ 
ἄλλης π. “Ε΄. δυϊάαβ. 
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τοὺς ξὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξα σὺν τοῖσδε τοῖς 
παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. 

Χ ᾿ δ ΄ ς , ῇ , 

20. καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό μοι βουλεύσα- 
σθαι, ἔρεσθαι δέ με ὑμᾶς ἐκέλευσεν ἐλθόντα τίνος 

ἕνεκεν ἐστρατεύσατε ἐπ᾿ αὐτόν. καὶ συμβουλεύω 

ὑμῖν μετρίως ἀποκρίνασθαι, ἵνα μοι εὐπρακτότερον 
Ὁ κα“) ΄ : ν διὰ ᾽ ᾽ κ᾿ 
ἢ ἐάν τι δύνωμαι ἀγαθὸν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ δια- 

πράξασθαι. 
21. Πρὸς ταῦτα μετασταντες οἱ “Ελληγνες ἐβου- 

λεύοντο᾽ καὶ ἀπεκρίναντο, Κλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν" 

Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς βασιλεῖ πολεμήσοντες, 

οὔτ᾽ ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ πολλὰς προ- 
ἤ “ “4 πα ἃ νι μ 5. ἢ 

φάσεις Κῦρος εὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσθα, ἵνα 
- [δ » ’ ΄ ᾿ ΝΞ “ ᾽ ᾿ 

ὑμᾶς τε ἀπαρασκευάστους λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε 
ἀναγάγοι. 322. ἐπεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν ἐν 
δεινῷ ὄντα, ἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους 
προδοῦναι αὐτόν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέχοντες 
ν᾿ “Ὁ }] Ἁ 5 “ 5 Χ δὲ ἴω ;3. 

ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. 28. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέθνηκεν, 
Ε -“ ᾽ ΄ “" » “Ὁ .- ἐὟ δ Ὲ 

οὔτε βασιλεῖ ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς, οὔτ᾽ ἔστιν 
ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθ᾽ ἂν τὴν βασιλέως χώραν 

κακῶς ποιεῖν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἀποκτεῖναι ἂν ἐθέλοιμεν, 
, 2 Ἃ » Ε ς “Ὁ Ἁ , πορευοίμεθα δ᾽ ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη: 

ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύ- 

νάσθαι' ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ» 

καὶ τούτου εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ 
ποιοῦντες. ὁ μὲν οὕτως εἶπεν. 

24. ἀκούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης ἔφη, Ταῦτα ἐγὼ 

22, ἤδη ἑωρῶμεν αὐτόν, Β. Κ΄. 
28. πορευόμεθα δὲ οἴκαδε, ἃ. Ὁ. πορευόμεθα, 4180 ἴῃ ἀ. 6.-- 

ἀδικοῦντας, ἃ. ἃ. 6. "ἀδικοῦντας", Ρ. 
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᾿Ὶ ΄Ὸ Ὁ“ 

ἀπαγγελῶ βασιλεῖ, καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ ἐκείνου" 

μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω αἱ σπονδαὶ μενόντων: ἀγορὰν 

δὲ ἡμεῖς παρέξομεν. 25. καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν 
οὐχ ἧκεν: ὥσθ᾽ οἱ “Ἕλληνες ἐφρόντιζον: τῇ δὲ 
τρίτῃ ἥκων ἔλεγεν ὅτι διαπεπραγμένος ἥκοι παρὰ 

βασιλέως δοθῆναι αὐτῷ σώζειν τοὺς “Ελληνας, 
{ ’ [ω͵ » , Ρ Ψ Υ » 

καίπερ πάνυ πολλῶν ἀντιλεγόντων ὡς οὐκ ἄξιον εἴη 

βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρατευσαμένους. 
26. τέλος δὲ εἶπε, καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λα- 
βεῖν παρ᾽ ἡμῶν, ἢ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν 

χώραν καὶ ἀδόλως ἀπάξειν εἰς τὴν “Ελλάδα ἀγορὰν 
, Ὁ“ 3. ΜᾺ Ἄν ΄ ΄, 

παρέχοντας" ὅπου δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασθαι, λαμβάνειν 

ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήδεια. 27. ὑμᾶς 
δ᾽ αὖ ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι ἣ μὴν πορεύεσθαι ὡς διὰ 

φιλίας ἀσινῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας ὁπόταν 
μὴ ἀγορὰν παρέχωμεν' ἢν δὲ παρέχωμεν ἀγορών, 
7 , “ Ν 3 ἤ ζ “ Μ 

ὠνουμένους ἕξειν τὰ ἐπιτήδεια. 28. ταῦτα ἔδοξε, 
δ Υ͂ Ν Ν » ΄ Χ ς 

καὶ ὥμοσαν καὶ δεξιὰς ἔδοσαν Τισσαφέρνης καὶ ὁ 
τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς τοῖς τῶν “Ελλήνων 

στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς, καὶ ἔλαβον παρὰ τῶν 

“Ελλήνων. 29. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης εἶπε, 
Νῦν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βασιλέα: ἐπειδὰν δὲ δια- 

΄ ἃ ῇ Ὁ , Ἑ ᾽ , 

πράξωμαι ἃ δέομαι, ἥξω συσκευασάμενος ὡς ἀπάξων 
φ' “Ὁ ᾽ Ἁ ς ΄ ἃ 3 Ν 3 ἂ » Χ Ἃ 

ὑμᾶς εἰς τὴν “Ελλάδα, καὶ αὐτὸς ἀπιὼν ἐπὶ τὴν 

ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 
20. ὅπου δ᾽ ἂν μὴ παρέχωμεν ἀγοράν, Κ ἀπα 81}} Μ8585.Ἔχορρίδ.α. 

α ᾿ 
ὁπ. δ᾽ ἄν παρ. ἀγ., Ὁ. : ᾽ἴ16 ψΠΟ]6 οἴαι86, δχοθρί ἢ πρίασθαι, 
οτμηϊἐθα ἴῃ 6. (Οομρ. 1.ὅ., 6. Ὠ.) 

27. πορεύεσθαι, Μ55. πορεύσεσθαι, ϑίορηδη. Ὁ .---- ὁπ. μ. 
παρ. αΎ. 

29. ἐκάξων, ἃ. Ὁ. α. 
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ΙΝ. Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οἵ τε 
ἽἝλληνες καὶ ᾿Αριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστρατοπε- 

δευμένοι ἡμέρας πλείους ἢ εἴκοσιν. ἐν δὲ ταύταις 
᾽ » Ἁ }] »-“ 3, « ᾽ ," Ἁ ς 

ἀφικνοῦνται πρὸς ᾿Αριαῖον καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ 
Μ » ἴω ἃ δ, Ἁ ᾿] φ “ »“ 

ἄλλοι ἀναγκαῖοι, καὶ πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ ]]ερσῶν 
΄, , Ἀ Ν ὅν. Ὰ ξ 

τινες, παρεθάρσυνόν τε καὶ δεξιὰς ἐνίοις παρὰ βα- 
͵ " Ἁ ΄ ᾽ »"» 

σιλέως ἔφερον μὴ μνησικακήσειν βασίλέα αὐτοῖς 

ἧς σὺν Κύρῳ ἐ ' δὲ ἄλλου μηδενὸ τῆς σὺν Κύρῳ ἐπιστρατείας, μηδὲ ἃ μηδενὸς 

τῶν παρῳχημένων. 2. τούτων δὲ γιγνομένων ἔνδη- 

λοι ἦσαν οἱ περὶ ᾿Αριαῖον ἧττον προσέχοντες τοῖς 
ἜΣ, Χ ἴω Ὁ“ Ἃ ὃ Ἄ, “ “ Ἁ 

ησι τὸν νοῦν ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μὲν 

πολλοῖς τῶν ᾿Ελλήνων οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προσ- 

ἦντες τῷ Κλεά ἔλ καὶ τοῖς ἄλλ ἐόντες τῷ ἄρχῳ ἔλεγον καὶ τοῖς ἄλλοις στρατη- 
»“ ἕ , Ἃ ᾽ 5 ’ [ἡ 

γοῖς, 8. Τί μένομεν ; ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα ὅτι βασι- 

λεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵνα 

καὶ τοῖς ἄλλοις “Ελλησι φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα 

μέγαν στρατεύειν; καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται 
μένειν διὰ τὸ διεσπάρθαι αὐτῷ τὸ στράτευμα: ἐπὴν 

ἃ ’ ς [οὶ ᾽ [ον ς ’ » ΝΜ Φ 

δὲ πάλιν ἁλισθῇ αὐτῷ ἡ στρατιά, οὐκ ἔστιν ὅπως 
» ») ρὸν ς “ Μ , δι ν 7 

οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν. 4. ἴσως δέ που ἢ ἀποσκάπτει, 
Ἅ ἅ , ς " 'ὶς {ιν » ΄, 

τι, ἢ ἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος ἢ ἡ ὁδός. οὐ γάρ ποτε 

ἑκών γε βουλήσεται ἡμᾶς ἐλθόντας εἰς τὴν ᾿Ελλάδα 

δ μετὰ δὲ ταῦτα, ἃ. Β. (δὲ) Ρ.--- π. τῶν σὺν ἐκείνῳ, Ὁ. ἃ. π. 
τῶν ἐκείνων, ἃ. (οτηρ. 1. 10. 8. -- παραθαρσύνοντες. ες φέ- 
ροντες, Β. --- ἔνιοι, 1). Κ. --- παρῳχημένων, ἃ. Ὁ. 6. παροιχο- 
μένων, Καὶ 

2. (τὸν) ᾿Α., Β. Ρ.-- καὶ διὰ τοῦτο... «οὐκ ἤρεσκον, 
ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ. 4. καὶ τοῦτο... οὐκ ἤρεσκεν, 5. Ἐ; 

δ γεει. θεν ἢ, 9.- Ρ, Κ. - μὴ στρατεύειν, 8. Β. -- ἀπά- 
γεται, ἃ. Ὁ. ἢ β. ἢ. 1. Κι 1. : ἢ, 15 αἰτθγεὰ ἴο ὑπάγεται ὈΥ ἈΠΟΙΠΘΓ 
Βδπά. -- ἐπάν, Ὁ. ἐπειδάν, Κ. 

4. ἄπορος εἴη, 8. Ὁ. ἀ. 6. Β. Ἐ7", Ρ. ---τὸν βασιλέα ἃ. Ὁ. ο. 
ἀ. 6. ἢ. }). Ρ, τὴν βασιλέως δύναμιν, Β. Κ. 
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3 ΄»Ὁ»)Ἅ [4 ΝΒ “ 7 » 3 “ Ἂ, 

ἀπαγγεῖλαι, ὡς ἡμεῖς τοσοίδε ὄντες ἐνικῶμεν τὸν 

βασιλέα ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ, καὶ κατωγελάσαντες 

ἀπήλθομεν. 

ὅ. Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο τοῖς ταῦτα λέγουσιν; 
Ψ Ἂ “ ΄““ ἴω ᾽ 

Ἐγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα ἐννοῶ ὃ 
“ 2 Ὁ » Γ Ὄ τος Α » 4 Ἂν, 

ὅτι εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ 

παρὰ τὰς σπονδὰς ποιεῖν. ἔπευτα πρῶτον μὲν ἀγο- 
Ν ὃ Ν » δ ΄Ὺ ἡδὲ ὅθ 3 Α θ - 

ρὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν, οὐδὲ ὅθεν ἐπισυιτιούμεθα 

αὖθις δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται καὶ ἅμα ταῦτα 
΄ ξ ἴω 3 Χ 3 Ὁ » Α 4 “ 

ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς ᾿Αριαῖος ἀφεστήξει ὥστε 

φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελεέψεται, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσθεν 
" 7 ε ἴω » Χ 2 3 ᾽7ὔ 

ὄντες πολέμιοι ἡμῖν ἔσονται. 6. ποταμὸς δ᾽ εἰ μέν 
Ν ἡ “ ς -“ 2 ᾿ 4 ᾽ 3 

τις καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ἐστι διαβατέος οὐκ οἶδα: 

τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην οἴδαμεν ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι 
Γ [ 3 Ν ὃ) ΕΝ Ἕ [ 

κωλυόντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ ἂν μάχεσθαί 

γε δέῃ ἑππεῖς εἰσιν ἡμῖν ξύμμαχοι, τῶν δὲ πολε- 

μίων ἱππεῖς εἰσιν οἱ πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι: 

ὥστε νικῶντες μὲν τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν ; ἡττωμέ- 
Ν δέ “᾿ θῃ 2 Χ ἈΝ “" 

νων δὲ οὐδένα οἷόν τε σωθῆναι. 7. ἐγὼ μὲν οὖν 
β Ἂ Ψ' ἱρῷ 4“ λῶν », 2 Ἀ , " 

ασιλέα ᾧ οὕτω πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ 
ἴω ς “Ὁ ᾽ , ᾽ πο Ὁ -" 3»... 

προθυμεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, οὐκ οἶδα ὅ,τι δεῖ αὐτὸν 
3 , Ν ὃ Ν ὃ “ Χ θ Δυκον νυ “ Ν 

ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι καὶ θεοὺς ἐπιορκῆσαι καὶ 
ἣν ς “ Ἂ, Μ Γ “ , Ά, 

τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι “Ελλησί τε καὶ 
΄-“- Ν " 

βαρβάροις. Τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν. 
Γ ὶ 

8, Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ 
ως κα Ἃ, “ 

δύναμιν ὡς εἰς οἶκον ἀπιὼν, καὶ ᾿᾽Ορόντας τὴν ἑαυτοῦ 

ὅ. ἐν πολ. ἃ. Ὁ. ἃ. α4. Β. --- ὁπόθεν. ---- ἀφεστήξει : ἀποσταίη, 
ἃ. δια. 6, ἢ: 

6. οἴδαμεν, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. ---ἴσμεν, Ὠ. Β. οἴδαμεν ἢ, Ρ. Κὶ. 
--- ἡττωμ. γε μήν, Β. 

ἤ. οὕτω πολλά, ἃ. Ὁ. πολλα οὕτως, Β. Ρ. Κ. 
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δύναμιν: ἦγε δὲ καὶ τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως 

ἐπὶ γάμῳ. 9. ἐντεῦθεν δὲ ἤδη Τισσαφέρνους ἡγου- 
μένου καὶ ἀγορὰν παρέχοντος ἐπορεύοντο᾽ ἐπο- 
ρεύετο δὲ καὶ ᾿ἀριαῖος τὸ Κύρου βαρβαρικὸν ἔχων 

ἡἷς...Δ “ , Δ ΄ Ν 

στράτευμα ἅμα Τισσαφέρνει καὶ ᾿Ορόντᾳ, καὶ ξυνε- 

στρατοπεδεύετο σὺν ἐκείνοις. 10. οἱ δὲ “Ελληνες 

ὑφορῶντες τούτους αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐχώρουν ἡγε- 

μόνας ἔχοντες. ἐστρατοπεδεύοντο δὲ ἑκάστοτε 
᾽ , ᾽ , ΄ ᾿ “Ὁ ᾿] 

ἀπέχοντες ἀλλήλων παρασάγγην καὶ μεῖον. ἐφυ- 

λάττοντο δὲ ἀμφότεροι ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους, 
Ν 3 Ὰ “ ς ΄ - : ΑἈΕ , δὴ 

καὶ εὐθὺς τοῦτο ὑποψίαν παρεῖχεν. 11. ἐνίοτε δὲ 
Ἀ ΓΙ ἴω » ἊΝ Ἁ ΄ .ΙΟΙΜ 

καὶ ξυλιζόμενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ, καὶ χόρτον καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα ξυλλέγοντες, πληγὰς ἐνέτεινον ἀλλήλοις" 

ὥστε καὶ τοῦτο ἔχθραν παρεῖχε. 12. διελθόντες δὲ 
“ Ἁ » ΄ Ἁ Ἁ ᾿Ὰ ΄ 

τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας καλούμε- 

νον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ἦν δὲ ὠκοδο- 
, Φ 2 “Ἁ 3 » ΄ ᾿ 

μημένον πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις. 

εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν’ μῆκος δ᾽ ἐλέ- 
γετο εἶναι εἴκοσι παρασαγγῶν᾽ ἀπέχει δὲ Βαβυ- 

λῶνος οὐ πολύ. 18. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν 
σταθμοὺς δύο παρασάγγας ὀκτώ, καὶ διέβησαν 

͵ ΄ ᾿ Ν  ΕΥ ΄ ᾿ ," , 
διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ γεφύρας, τὴν δ᾽ ἐζευγμέ- 

ἰ « , -᾿ 5 4 5 Ἂ -“ 4 

γὴν πλοίοις ἑπτά. αὗται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ τοῦ Τίγρητος 
ποταμοῦ" κατετέτμηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι 

ἐπὶ τὴν χώραν, αἱ μὲν πρῶται μεγάλαι, ἔπειτα δ᾽ 
΄ὔ ͵ Ἁ Ὰ Ν » Ν Ὁ“ 3 -“ 

ἐλάττους, τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοὶ ὥσπερ ἐν τῇ 
Ἑλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας: καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν 

8 ϑ' Τίγρητα ποταμόν, πρὸς ᾧ πόλις ἢν μεγάλη καὶ πο- 

12. Μηδείας, ΜΙ55. ρογῇδρβ 411. 886 1.7.1. 
19. πρὸς ὅν, ἃ. --- Σιτάκη, Ρ. Κι. 
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λυάνθρωπος ἡ ὄνομα Σ᾿ υττάκη, ἀπέχουσα τοῦ ποτα- 
μοῦ σταδίους πεντεκαίδεκα. 14. οἱ μὲν οὖν “Ελληνες 
παρ᾽ αὐτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὺς παραδείσου μεγάλου 

Ν “ Ἁ , ᾽ ΄ δ Α 

καὶ καλοῦ καὶ δασέος παντοίων δένδρων: οἱ δὲ 
2 ͵ κ , 2 , 

βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα οὐ μέντοι κατα- 

φανεῖς ἦσαν. 

15. Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περιπάτῳ 
" Ν “ [χέ εἶς “ Ν 

ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων ΠΙρόξενος καὶ Ἐενοφῶν: καὶ 
Ν » φᾷ ᾽ ’ Ὰ Χά 

προσελθὼν ἄνθρωπός τις ἠρώτησε τοὺς προφύλακας 

ποῦ ἂν ἴδοι Πρόξενον ἢ Κλέαρχον: ἸΜένωνα δὲ οὐκ 
δῳ" Ν “ ΕΣ. “ Ἃ ἴον 7, 

ἐζήτει; καὶ ταῦτα παρ᾽ ἀριαίου ὧν τοῦ Μένωνος 

ξένου. 16. ἐπεὶ δὲ Πρόξενος εἶπεν ὅτι αὐτός εἰμι ὃν 
ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε. "Επεμψέ με ᾿ἀριαῖος 

δ.» ΄ . ΄, ΑἸ ἐδ ἔχῳ " 
καὶ ᾿Αρτάοζος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὔνοι, 

Ν ΄ ν,. δ ς Ὁ ) -“ »“ὔὅ 

καὶ κελεύουσι φυλάττεσθαι μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς 

νυκτὸς οἱ βάρβαροι ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ ΓΡ ρώτευμ ( 
“ ῇ, μ»- Ν Ἄ, Ἁ Υ͂ ΄-΄“ 

πλησίον παραδείσῳ. 11. καὶ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ 
Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ὡς 

διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἐὰν 

δύνηται, ὡς μὴ διαβῆτε ἀλλ’ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε 

τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς διώρυχος. 18. ἀκούσαντες 

ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ τὸν Κλέαρχον καὶ 
.) 

φράζουσιν ἃ λέγει. ὁ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας ἐτα- 
“ ΤΑ ράχθη σφόδρα καὶ ἐφοβεῖτο. 19. νεανίσκος δέ τις 

»“ » ’ , 

τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν ὡς οὐκ ἀκόλουθα εἴη 

14. ἐσκήνησαν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἐσκήνωσαν, Β. --- οὐ μέντοι γε, 
Β. Κ. (γε), Ρ. 

16. εὔνοι, ἃ. εὖνοι, Β. Ρ. Κ. 
17. ἐπὶ τὴν γι Ρ. Κ. -- ἤνπερ ὃ. Β. Κ. ἐάν περ. Ρ. -- 

ἀπολειῴθῆτε, ἃ. Ὁ. ἃ. ἢ. 1. Κι}. Α΄ 
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τό τε ἐπιθήσεσθαι καὶ λύσειν τὴν γέφυραν. δῆλον 
γὰρ ὅτι ἐπιτιθεμένους ἢ νικᾶν δεήσει ἢ ἡττᾶσθαι. 
᾽ Ν 5 [οἱ ! - ᾽ ᾿ , ᾿ , : ἐὰν μὲν οὖν νικῶσι, τί δεῖ αὐτοὺς λύειν τὴν γέφυραν ; 
οὐδὲ γὰρ ἂν πολλαὶ γέφυραι ὦσιν ἔχοιμεν ἂν ὅποι 
φυγόντες ἡμεῖς σωθῶμεν. 20. ἐὰν δὲ ἡμεῖς νικῶ- 

, “ ,’ὔ ᾽ “ » ἴω [ὦ 

μεν, λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν ἐκεῖνοι ὅποι 
’ ᾿ »ῸΧ Ἁ “ “ »Μ ͵ 

φύγωσιν: οὐδὲ μὴν βοηθῆσαι πολλῶν ὄντων πέραν 
᾽ Ἀ Ε] »“" Α ’ “Ὁ ͵ὔ οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται λελυμένης τῆς γεφύρας. 

21, ᾿Ακούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγ- 

γέλον πόση τις εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ 
-“ , « Ἁ 4 Ὁ“ Ἁ ᾿ “" 

τῆς διώρυχος. ὁ δὲ εἶπεν ὅτι πολλὴ, καὶ κῶμαι 

ἔνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ μεγάλαι. 22. τότε δὴ 
Ἁ ᾿] ’; Ὁ «ς , Ὁ " « καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνθρωπον ὑπο- 

πέμψαιεν, ὀκνοῦντες μὴ οἱ “Ελληνες διελόντες τὴν 

γέφυραν μένοιεν ἐν τῇ νήσῳ ἐρύματα ἔχοντες ἔνθεν 
᾿ ᾿ ͵ . χὰ , . Ὁ» ΄ μὲν τὸν Τίγρητα; ἔνθεν δὲ τὴν διώρυχα: τὰ δ᾽ ἐπιτή- 

δεια ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ ἀγαθῆς 

οὔσης, καὶ τῶν ἐργασομένων ἐνόντων" εἶτα δὲ καὶ 

ἀποστροφὴ γένοιτο εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς 

ποιεῖν. 23. μετὰ ταῦτα ἀνεπαύοντο: ἐπὶ μέντοι τὴν 
, [τ Ἁ ΝΜ δὴ " 3 Ἕ 

γέφυραν ὅμως φυλακὴν ἔπεμψαν" καὶ οὔτε ἐπέθετο 

οὐδεὶς οὐδαμόθεν, οὔτε πρὸς τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλθε 

19. τὸ ἐπιθέσθαι καὶ λῦσαι, Ὁ. ἢ. 4. τὸ ἐπιθήσεσθαι τὸ λῦσαι, 
δι., ἴΠ6 οἴμοῦβ ᾶνα {π6 τϑδαάϊηρ ἴῃ (6 ἰεχί. --- ἐπιθεμένους, 
ἃ. ὃ. Β. --- σωθῶμεν, ἃ. Ὁ. Β- σωθείημεν ἴῃ6 οἴμοῦ ΜΙ 55. 
σωθεῖμεν, 1). Ρ.---- ὅπου, Ὁ. ἢ. Β. 

20. ἐὰν δ᾽ αὖ, Β. (αὖ), Ρ.---ὅπου ΜΙ 55. Β. ὅποι, ϑίορΡἢ. 
--ὄντων περ ἄν, ἃ. ἢ. 1. Κ.1. Α. 

22. διελθῦντες, Μ855. διελόντες, ΗΠ ΟἸΖτηδηπ, 841185 Χ γ]α πάθον. 
- Τιγ. (ποταμονῚ), Β. Ρ.---ἐργασαμένων, ἃ. 6. ἐργασμένων, Ὁ. 

28. μετὰ δὲ ταῦτα, Β. (δέ), Ε. 
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τῶν πολεμίων, ὡς οἱ φυλάττοντες ἀπήγγελλον. 
24, ἐπειδὴ δὲ ἕως ἐγένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν 
ἐζευγμένην πλοίοις τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ὡς οἷόν τε 

μάλιστα πεφυλαγμένως: ἐξήγγελλον γάρ τινες τῶν 

παρὰ Τισσαφέρνους Ελλήνων ὡς διαβαινόντων μέλ- 

λοιεν ἐπιθήσεσθαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ ἦν' 

διαβαινόντων μέντοι ὁ ΤΓ,λοῦς αὐτοῖς ἔπεφάνη μετ᾽ 
5» » » ! Χ 4 , Ὰ 

ἄλλων σκοπῶν εἰ διαβαίνοιεν τὸν ποταμόν" ἐπειδὴ 
δὲ εἶδεν, ὥχετο ἀπελαύνων. 

25. ᾿Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς 
τέτταρας παρασάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποτα- 

ῇ Ν ϑ' “4 3 “ ᾿ , ον! “ 

μόν, τὸ εὗρος πλέθρου ἐπῆν δὲ γέφυρα. καὶ ἐνταῦθα 
9 -“" Ἴλ, ε λ, ἘΣ ὄνο α Ω ᾿ Ἀ ἃ 3 7 

ὠκεῖτο πόλις μεγάλη ἡ ὄνομα Ὧπις" πρὸς ἣν ἀπήν- 

τησε τοῖς“ Ελλησιν ὁ Κύρου καὶ ᾿Αρταξέρξου νόθος 

ἀδελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων στρατιὰν 

πολλὴν ἄγων ὡς βοηθήσων βασιλεῖ" καὶ ἐπιστήσας 
τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα παρερχομένους τοὺς “Ελληνας 

ἐθεώρει. 26. ὁ δὲ Κλέαρχος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, 

ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφιστάμενος. ὅσον 
δὲ [ἂν] χρόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ στρατεύματος ἐπι- 

στήσειε, τοσοῦτον ἣν ἀνάγκη χρόνον δι᾿ ὅλου τοῦ στρα- 
τεύματος γίγνεσθαι τὴν ἐπίστασιν' ὥστε τὸ στρά- 

τευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς “Ελλησι δόξαι πάμπολυ εἶναι; 

καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆχθαι θεωροῦντα. 27. ἐντεῦ- 
θεν δὲ ἐπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας σταθμοὺς ἐρήμους 

ἕξ παρασάγγας τριάκοντα εἰς τὰς Παρυσάτιδος κώμας 
»“-Ἔ 4 Ν , Γ Ἕ 

τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. ταύτας Τισσα- 

24. ἐπιτίθεσθαι, Ῥ.--- ἐπεὶ δὲ εἶδεν, Β. Κ. 
55. θ᾽ τοὺς ἝΛΧ. Β. Κ' 56: ἀντον ἐσ ἙΝ 

ἐ 

Ω7, Μηδίας, ϑίερμδηιβ, Μηδείας, ῬΤΟΡΑΡΙΥ 4]} 16 ΜΒ8. 
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φέρνης Κύρῳ ἐπεγγελῶν διαρπάσαι τοῖς “Ελλησιν 
ἐπέτρεψε πλὴν ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ 
πρόβατα καὶ ἄλλα χρήματα. 28. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθη- 

σαν σταθμοὺς ἐρήμους τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι 
᾿ , ὝΒΡΕΙ » οι, ν ᾽ Ν -" 

τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες. ἐν δὲ τῷ 
“Ὁ “ “ ΄ ᾽ ἴω 

πρώτῳ σταθμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις ὠκεῖτο 
μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὄνομα Καιναί, ἐξ ἧς οἱ βάρ- 

βαροι διῆγον ἐπὶ σχεδίαις διφθερίναις ἄρτους, τυρούς, 
οἶνον. 

Υ, Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζάπαταν 
ποταμόν, τὸ εὗρος τεττάρων πλέθρων. καὶ ἐνταῦθα 
ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν 

ἦσαν; φανερὰ δὲ οὐδεμία ἐφαίνετο ἐπιβουλή. 2. ἔδοξεν 

οὖν τῷ Κλεάρχῳ ξυγγενέσθαι τῷ Τισσαφέρνει καὶ εἰ 

πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας πρὶν ἐξ αὐτῶν 
, ,ὔ δι ἂν ἐς - “ Ὡ 

πόλεμον γενέσθαι: καὶ ἔπεμψέ τινα ἐροῦντα ὅτι ξυγ- 
7 }] ο “ ε Ν 4 ἤ δ «“ 

γενέσθαι αὐτῷ χρήζει. ὁ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν. 

8. ἐπειδὴ δὲ ξυνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. 
Ἐγώ, ὦ Τ ἑ ἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενη- γώ, ὦ Τισσαφέρνη, οἷδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενη 

μένους καὶ δεξιὰς δεδομένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους" 

φυλαττόμενον δὲ σέ τε ὁρῶ ὡς πολεμίους ἡμᾶς, καὶ 
ς -“ . “ “ 5 4 2 δ Χ 

ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυλαττόμεθα. 4. ἐπεὶ δὲ 

σκοπῶν οὐ δύναμαι οὔτε σὲ αἴσθεσθα: πειρώμενον 

ἡμᾶς κακῶς ποιεῖν, ἐγώ τε σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε 
ΠΝ “5 “ ἴω 590. 7 », ΄ }] Ἄ 

οὐδ᾽ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους 

1. Ζάπαταν, Ὁ. 4. ξάπαντα, ἃ. Ζάβατον, Β. Ρ. Κ. 
2. χρήζει, ἃ. ὉὈ.ο. Ρ. χρήζοι, Β. 10. Κ--- ἐκελεύσεν, Β. Κ. 

εκελεύ(σ)εν, Ρ. 
8. σέ ὁρῶ, Κ. 
4. οὐδὲν δύναμαι, Β. οὐ(δέν), εἴς., Ῥ. οὐ οηϊγ, ἃ. Ὁ. ἀ. -- 

αἰσθέσθαι, Β. Ῥ. 
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σοι ἐλθεῖν, ὅπως εἰ δυναίμεθα ἐξέλοιμεν ἀλλήλων 
κ ᾽ ἢ ΧΕν ὮΝ ΟῚ 5» ΄ " {ξ΄ 

τὴν ἀπιστίαν. ὅ. καὶ γὰρ οἷδα ἀνθρώπους ἤδη τοὺς 
» [ἢ ε 

μὲν ἐκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας, οἱ φοβηθέντες 
- Ι ἀλλήλους φθάσαι βουλόμενοι πρὶν παθεῖν ἐποίησαν 

9 , Ν Ἃ 9 , ὮΡ 5 3 “ 

ἀνήκεστα κακὰ τοὺς οὔτε μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ βουλομέ- 
νους τοιοῦτον οὐδέν. 6. τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμο- 

σύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστα ἂν παύεσθαι ἥκω, 
Ν ͵ ΄, ς Ἃ Ὁ “ » » »“): 

καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς 
ἀπιστεῖς. 7. πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν 
Ε “ Ψ ΄ ν 53 3 Π “ 

ἡμᾶς ὁρκοι κωλύουσι πολεμίους εἰναι ἀλλήλοις" ὅστις 

δὲ τούτων σύνοιδεν αὑτῷ παρημεληκώς, τοῦτον ἐγὼ 
τι -“ 

οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονίσαιμι. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον 
3 Γ᾿ γι σι σιν, , Ἃ ΄ " [2 Υ 

οὐκ οἶδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους οὔτε ὅποι ἄν τις 
φεύγων ἀποφύγοι, οὔτ᾽ εἰς ποῖον ἂν σκότος ἀποδραίη. 
οὔθ᾽ ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀποσταίη. πάντῃ 
γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς ὕποχα; καὶ πανταχῇ πάντων 

ἴσον οἱ θεοὶ κρατοῦσι. 8. περὶ μὲν δὴ τῶν θεῶν τε καὶ 
τῶν ὅρκων οὕτω γυγνώσκω, παρ᾽ οἷς ἡμεῖς τὴν φιλίαν 

, , κα Ὁ 3 , ἀχϑλιν Α 
συνθέμενοι κατεθέμεθα" τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων σὲ ἐγὼ 

“Ὁ , “Ὁ 

ἐν τῷ παρόντι νομίζω μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαθόν. 

9. σὺν μὲν γὰρ σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ 

ποταμὸς διαβατός, τῶν τε ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία" 

ὅ. ἤδ. ἀνθ. Ἐ..---οὔτ᾽ αὖ βουλομένους, ἃ. Ὁ. αὖ οτηϊΓ6α ὃν 
Βοκ: 

7. πρῶτον μὲν γὰρ. ... κρατοῦσι αὐυοΐϊρα ὈΥ ίοθεραδβ. 
(αἰδῇ, 1. Ρ. 442. τὸν γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδα ὑπὸ ποίου ἂν 
τάχους οὔτε ὅποι ἄν τις φεύγων, εἴα. Ὁ. 6. ; θαΐ 6. Βα5. ὑφ᾽ 
ὁποίου : ἃ. ἃ. Β81η6 88 Ὁ. 6. : Θχοθρῦ ὁποίαν ἴῃ ρΡ͵δοα οἵ ὅποι ἄν. 
0. Ρ. Κ΄. οἴῃῖϊί οὔτε ὅποι ἄν.---πάντῃ, 1). πάντη, Β. Ῥ. ΙΚ. 

8, τῶν ὅρκων, ὅρκων, 8ἃ.---παρ᾽ οἷς, Ὁ. Μαυγδί. - 1Π6 ΟἾΠΕΥ 
Μ55. πὰ Ιζ. παρ᾽ οὕς, ρχοθΔὈ]γ {Ππ6 ἔστι τοδαϊηρ.---ἔέγωγε, Β. 
ἔγω(γε), Ῥ. 

9. πᾶ. μὲν ἡμῖν, Β. ΚΚ.-- τῶν δ᾽ ἐπ. ἢ. Ρ. Κ. 
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ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ ὁδός" οὐδὲν γὰρ 
αὐτῆς ἐπιστάμεθα: πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, πᾶς δὲ 
ὄχλος φοβερός. φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία: μεστὴ γὰρ 

“- ᾽ , 2 “ » Ν Ν Ν 7 

πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. 10. εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες 

σε κατακτείναιμεν, ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν εὐεργέτην 

κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν μέγιστον ἔφορον 
» ͵ Ὁ Ν Ἁ Χ [ Ἃ γ , » 

ἀγωνιζοίμεθα ; ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπίδων ἐμαυ- 

τὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, 

ταῦτα λέξω. 11]. ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι 

φίλον γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι 
Φ ων ὰ ΄ Ν Χ “ θ᾿ ψὶ ΄ ͵ 

εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο: σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου 

δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα καὶ τὴν σεαυτοῦ ἀρχὴν 
΄ Ν Ν ἥ ΄ Φ “ “ 

σώζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ἣ Κῦρος πολεμίᾳ 
5» “ Ἀ ͵ ᾽ Γ, 

ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην ξύμμαχον οὖσαν. 12. τούτων 

δὲ τοιούτων ὄντων τίς οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βού- 
’ : ων “ 

λεταί σοι φίλος εἶναι ; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ τωῦτα 

ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν 
Φ 'Ὁ Ν Ἂν ὡς ας Ἵ , ον 

εἶναι: 1. οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς 

ὄντας, οὺς νομίζω ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπει- 
Χ δ σὰ μ 5 Χ Ν ΄ 2 ΄ Ν 

γνοὺς ὑμῖν παρασχεῖν" οἶδα δὲ καὶ Πισίδας" ἀκούω δὲ 
Μ “Ὁ ὃ ΄»“ 

καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶναι. ἃ οἶμαι ἂν παῦ- 

σαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ εὐδαιμονίᾳ. Αἰγυ- 
πτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς νῦν γιγνώσκω τεθυμωμέ- 

10. ἔφορον, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. ἔφεδρον, 1). Ρ. Β. Κ. ὅεε Βοτπε- 
ΤΏΔΠΠ 8 Ποία. --- ἄλλοτι ἢ τὸν... .. πολεμήσωμεν, ἃ. πολεμή- 
σομεν, Ὁ. ἃ. 6. ἢ. ψΠΙΟῊ Ἰπαϊοαῖθβ ἈΠΟΙΠΘΓ γϑδάϊησ: ἄλλο τι 
ἄν... .. πολεμήσομεν, Ρ., “ΒΙΟΙ 15. ποΐ ΟὈ]δοϊοπα Ὁ ]6. 866 
Ρ.᾽8 ποίϑ. 

11. ὅν. (ἀν) ΒΚ. 
12. ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ .... (18). οἶδα μεν γὰρ .... Οομιρ. 

ἘΠῚ. 9..11. 
18, Πεισίδας, Β. 

᾿ ᾿: 
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νους, οὐκ ὁρῶ. ποῖᾳ δυνάμει συμμάχῳ χρησάμενοι 

μᾶχλον ἂν κολάσεσθε τῆς νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. 
Ν Ἁ ᾧ “ » 

14, ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ οἰκοῦσι σύ, εἰ μὲν 
΄ , " τὰ ε ΄ ΓΝ » » Ζ , 

βούλοιό τῳ φίλος εἶναι, ὡς μέγιστος ἂν εἴης, εἰ δέ τίς 

σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς 

ὑπηρέτας; ὅσοι οὐκ ἂν τοῦ μισθοῦ ἕνεκα μόνον ὑπηρε- 
»-“" Ν -“ “-“ 

τοῖμεν; ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἧς σωθέντες ὑπὸ σοῦ 
Ν᾽ ἊΧ », ὃ , 5 Ἂ Χ ὃ) “- , σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. 15. ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα πάντα 

ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν 

ἀπιστεῖν ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι τὸ ὄνομα τίς 
« » Ν ὃ δ ῇ [χ4 Ὁ , ἣν 

οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε πεῖσαι λέγων ὡς 

ἡμεῖς σοι ἐπιβουλεύομεν. Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα 

εἶπε: Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφθη. 
᾽ ᾿] 

16. ᾿Αλλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἀκούων σου 

φρονίμους λόγους" ταῦτα γὰρ γυγνώσκων εἴ τι ἐμοὶ 

κακὸν βουλεύοις ἅμα ἄν μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακό- 
5 ς 3. ἘΝ ΓΑ Ὁ, 9.0.9. ἢ ι αὶ »-“ , γους εἶναι. ὡς δ᾽ ἂν μάθῃς ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμεῖς δικαίως 

᾽ οι» 2} Ν᾿ 5 , 3 ΄ ᾽ 
οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. 17. εἰ 

Ν ς “ 5 , 2 "2 ΄ “ 

γὰρ ὑμᾶς ἐβουλόμεθα ἀπολέσαι, πότερά σοι δοκοῦ- 
ς , 7 » »  Ἃ “  ψι. “ δ θ᾽ 

μεν ἱππέων πλήθους ἀπορεῖν ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως, ἐν ἧ 
Ὁ Ὁ Ἀ Δ ε Ν " 5» 5 ᾿ Ν 

ὑμᾶς μὲν βλάπτειν ἱκανοὶ εἴημεν ἄν, ἀντυπάσχειν δὲ 
οὐδεὶς κίνδυνος ; 18. ἀλλὰ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν 

ἐπιτίθεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦμεν ; οὐ τοσαῦτα 
μὲν πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπο- 

14. ὅσοι, ἃ. 6. ἔ, σ. 1. Κ.1. ὅσον, Ὁ. οἵ σοι, Ὁ. Β.Ρ.Κ. 
--- ἧς, ἃ. Ὁ. Ῥ ἣν, Β. 

16. καὶ ἀκούων, ἃ. Ὁ. Β. --- βουλεύεις, ἃ. βουλεύες, ἃ. - δοκῇς, 
Μ55. δοκεῖς, ῬογΙβοῃ.--- ἀπιστοίητε, Μυγοίαβ᾽Β οΘοῃ]δοῖ, ὃ. 
ἄπιστοι ἦτε, ἃ. ἃ. ἀποσταίητε, ἴῃ6 οἴποῦ Μ55. 

18. πεδ. ἡμ. φίλ. Β. Ὁ. (θα. 1829.) Κ. πεδ. (ἃ ὑ ἘΡΕΝ ἡμῖν) 
φιλ. εἴς. Ρ.-- βουλώμεθα, ἃ. Ὁ. ὅἧ᾽ βουλοίμεθα, Ῥ. 



ν. 19---98.1 ΑΝΑΒΑΒΙδ. Π. 75 
, - Ἀνὰ ΓΝ " ΄, ἃ 

ρεύεσθε, τοσαῦτα δὲ ὄρη ὑμῖν ὁρᾶτε ὄντα πορευτέα, ἃ 
ἡμῖν ἔξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν παρέχειν, 

τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ᾽ ὧν ἔξεστιν ἡμῖν ταμιεύε- 
΄ ΄ Ἃ ς Ἁ 7 ι τὺ ᾽ 

σθαι ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα μάχεσθαι; εἰσὶ ὃ 

αὐτῶν οὺς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε, εἰ μὴ ἡμεῖς 

ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. 19. εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττώ- 
μεθα, ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν' 
ὃν ἡμεῖς δυναίμεθ᾽ ἂν κατακαύσαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντι- 

τάξαι, ᾧ ὑμεῖς οὐδ᾽ εἰ πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε μάχεσθαι » ᾧ ὑμεῖς γαθοὶ εἴητε μάχ 
Ἃ ΄ ᾿ Ἄ 5 Μ᾽ ͵ 
ἂν δύναισθε. 20. πῶς ἂν οὖν ἔχοντες τοσούτους 

πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα 

ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦτον 
μι Ὰ , ᾽ 7] ἃ ΄ ΟὟ Ν ἴω 

ἂν τὸν τρόπον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος μὲν πρὸς θεῶν 
᾽ ῇ , ᾿ς Ἶ Χ 3 ΄ ᾽ ΄ 

ἀσεβής, μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός ; 21]. παν- 
τάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἀνάγκῃ 
ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν. οἵτινες ἐθέλουσι δι 

ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώ- 
ποὺς πράττειν τι. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὦ Κλέαρχε, 

οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε ἠλίθιοί ἐσμεν. 22. ἀλλὰ τί δὴ 

ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν; εὖ ἴσθι 
-“ ΚΙ Ὰ Ἁ ᾽ ’ » Ν “-.. δὲ 2 Ἃ 

ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος τὸ τοῖς “ Ελλησιν ἐμὲ 
δ “ ᾿ 

πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ Κῦρος ἀνέβη ἕξενικῷ διὰ 
΄ » Ν “ 

μισθοδοσίας πιστεύων τούτῳ ἐμὲ καταβῆναι δι’ 
εὐεργεσίας ἰσχυρόν. 28. ὅσα δέ μοι ὑμεῖς χρήσιμοι 

ἔστε, τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον ἐγὼ οἶδα" 
Ἁ Ἁ Ν » Ἅ, Ὁ “Ὁ ΄ “Ὁ 7 

τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ 
Μ » ὩΝ » Ὰ δ᾽ 5 Χ ἰφ δί Ὑ Ἃ 

ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἴσως ἂν 
κ “Ὁ ,, 

ὑμῶν παρόντων καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. 

19. ἡττώμεθα, Κ.---δύναισθε, Ῥογδοη. δύνησθε, Μ55. 
29, τὸ τοῖς, ἃ. Ὁ. ἅ. 6. Β. ἔτοῦδ τοῖς, Ρ. τοῦ τοῖς, Κ. 
98, ἔστε, Μ585. ἔσεσθε, ὃ. 1).---- εἶπας, ἃ. Ὁ. Β. εἶπες, Ὁ.Ῥ. 



τθ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΤΥ. 94---99. 
Ξ κι » Ἃ " »“" 3 [ο ͵ " 

94 Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεαρχῳ ἀληθῆ λέγειν 
Ν τὰ ᾿ ο Υ ἰγχᾺ Υ͂ ς -“Ἵ ᾿] 

καὶ εἶπεν, Οὐκ οὗν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς 

φιλίαν ὑπαρχόντων πειρῶνται διαβάλλοντες ποιῆσαι 

πολεμίους ἡμᾶς ἀξιοί εἰσι τὰ ἔσχατα παθεῖν ; 25. Καὶ 
ε ᾿ 

ἐγὼ μέν γε, ἔφη ὁ Τισσαφέρνης, εἰ βούλεσθέ μοι οἵ 
Ν Ν ς ἃ 2 -“ }] Ψ΄ ἑὰς 5, - 

τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐλθεῖν ἐν τῷ ἐμφανεῖ, 
͵ Χ Ν Ἂν Ν “ Ρ Ἅτν Ὸ». Ψ 

λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις 

καὶ τῇ σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. 26. ᾿Εγὼ δέ, ἔφη ὁ Κλέαρ- 
Ω , Ὁ Χ Χ 

χος, ἄξω πάντας, καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅθεν ἐγὼ περὶ 
- Ὁ ΄ ᾽ ΄ ᾿ ἮΝ ͵ ς 

σοῦ ἀκούω. 27. ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ Τισσα-. 
᾿4 , Ν 

φέρνης φιλοφρονούμενος τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν 
ἐκέλευσε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
ὁ Κλέαρχος ἐλθὼν ἐπὶ τὸ στρατοπεδον δῆλός τ᾽ ἣν 

“ ῇ -“ -» 

πανυ φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσαφέρνει, 
Ἢ Ἃ ΔΛ 3 -" ᾽ ή ", “ ᾿., 

καὶ ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἁπήγγελλεν, ἔφη τε χρῆναι ἰέναι 
Ν ΄ Ὰ διε ιν, » Χ Ὦ ὦ ᾽ παρὰ Τισσαφέρνην οὺς ἐκέλευσε. καὶ οἱ ἂν ἔλεγχ- 

θῶσι διαβάλλοντες τῶν ᾿Ελληνων, ὡς προδότας 
» Χ Ν ξ ΨΞν ἀξ »Μ - 

αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς" Ελλησιν ὄντας τιμωρηθῆς- 
’ ε} Ἂξ 

ναι. 28. ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μέ- 

γωνα,. εἰδὼς αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει 
᾽.} . ΄ οζύτον νὰν Ὁ ΄ 

μετ᾽ ᾿Αριαιου καὶ στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβουλεύ- 

οντα, ὅπως τὸ στράτευμα ἅπαν πρὸς ἑαυτὸν λαβὼν 

φίλος ἡ Τισσαφέρνει. 29. ἐβούλετο δὲ καὶ ὁ 
, Ν , 

Κλέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν 

94, εἴτινες, ἃ. Β.---- ποι. πολ. ἃ. Ὁ. πολ. ποι. Β. 
25. ἐλθ. ἐν τ. ἐμῴ. ἃ: Ὁ. ἐν τ. ἐμφ. ἐλθ. Β. Βπη]αν αἰἔεσ- 

6668 ἴῃ {Π6 ΟΥΘΥ οὔ 6 ψογὰβ θϑύψαθθη ἃ. Ὁ. δπα {Π6 ογαϊηαγν 
τϑδάϊηρσ οοσυν ρογρϑίμδ!]ν.--- ἐπ. ἐμοί τε, Β. 

27. ἀπήγγειλε, Β.---δ, τῷ Τισσαφέρνει. ϑομεοῖ, Βυρσοδβίβ 
αὐτῷ Τισσαφέρνην: "τὸν Τισσαφέρνη", Ἐ. --- ἐξελεγχθῶσι, 
ΒΡ: 

29, ηβούλετο, ἃ. 
ϑϑωννννυνυννννννννννν ν.. 



Υ..30--8δ,] ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 1. 77 

γνώμην, καὶ τοὺς παραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. 
τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι 
πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρατηγοὺς μηδὲ πι- 

στεύειν Τισσαφέρνει. 80. ὁ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς 
κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν στρατηγοὺς 
4, » Ν ΄ ΄ Χ . 

ἰέναι, εἴκοσι δὲ λοχαγούς: συνηκολούθησαν δὲ ὡς 
᾽ ᾽ Ἀ Ἁ “ ΝΜ ᾿ -» ε , 

εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων στρατιωτῶν ὡς διακό- 

σιίιοι. 
81, ᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ ταῖς θύραις ταῖς Τισσαφέρ-- 

νους. οἱ μὲν στρατηγοὶ παρεκλήθησαν εἴσω, [Πρόξενος 

Βοιώτιος, Μένων Θετταλός, ᾿Αγίας ᾿Αρκάς, Κλέ- 

αρχος Δάκων, Σωκράτης ᾿Αχαιός: οἱ δὲ λοχαγοὶ. 

ἐπὶ ταῖς θύραις ἔμενον. 3:2. οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον 
᾽ Ἁ - ᾽ ἴω “ 49. ἃν ΄, 

ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημειου οἵ τ’ ἔνδον ξυνελαμβάνοντο 

καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν βαρ- 
ϑάρων τινὲς ἵππέων διὰ τοῦ πεδίου ἔλαυνοντες ᾧτινε 

ἐντυγχάνοιεν “Ελληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ πάντας 
ἔκτεινον. 88. οἱ δὲ “Ελληνες την τε ἱππασίαν αὐὖὐ- 

τῶν ἐθαύμαζον ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες καὶ ὅ,τι 
᾽ ; ᾽ , ᾿ , Ε ἈΠ Ὁ , 
ἐποίουν ἠμφυγνόουν, πρὶν Νίκαρχος ᾿Αρκὰς ἧκε φεύ- 

γων τετρωμενος εἰς τὴν γαστερα καὶ τὰ ἔντερα ἐν ταῖς 

χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημενα. 34. ἐκ 

τούτου δὴ οἱ “Ελληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες 

ἐκπεπληγμένοι καὶ νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς 
ἜΝ Ἀ ͵ « Ν 7 Ν ᾽ δ 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 85. οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλ- 

θον, ᾿Αριαῖος δὲ καὶ ᾿Αρτάοζος καὶ Μιθριδάτης, οἱ 

ἦσαν Κύρῳ πιστότατοι' ὁ δὲ τῶν ᾿ΕΣλλήνων ἑρμηνεὺς 

ἔφη καὶ τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν 

39. ἠμφηγνόουν, ἃ. ἃ. 
3ὅ. Μιθρηδάτης, ἃ. Ὁ. Μιθραδάτης, ἀ. 



78 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΓΥ.86---40. 

καὶ γιγνώσκειν" ξυνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν 

τεθωρακισμένοι εἰς τριακοσίους. 986. οὗτοι ἐπεὶ 
“Ὁ , “Ὁ «ς 

ἐγγὺς ἦσαν, προσελθεῖν ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν ᾿Ελ- 
᾿ δ , ! λήνων ἢ στρατηγὸς ἢ λοχαγός, ἵνα ἀπαγγείλωσι τὰ 

παρὰ βασιλέως. 87. μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον φυλαττό- 

μενοι τῶν “Ελλήνων στρατηγοὶ μὲν Κλεάνωρ ᾽Ορχο- 

μένιος καὶ Σ᾽οφαίνετος Σ᾽ τυμφάλιος, ξὺν αὐτοῖς δὲ 
Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὅπως μάθοι τὰ περὶ ΤΙροξένου" 

ν 7 ᾿] ᾽ , 3 Ν 3 Υ Ἂ Χ 

Χειρίσοφος δ᾽ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν κώμῃ τινὶ ξὺν 
, ΡΒ 

ἄλλοις ἐπισυιτιζόμενος. 38. ἐπεὶ δὲ ἔστησαν εἰς 
ΟῚ Ἴ " 2 “Ὁ 7] ͵ὔ 7, ' 

ἐπήκοον, εἶπεν ᾿ἀριαῖος τάδε. Κλέαρχος μέν, ὦ 

ἄνδρες “Ελληνες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς 
σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην καὶ τέθνηκε, Πρόξενος 

δὲ καὶ Μένων ὅτι κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλὴν 
Ρ] 7 [ο ᾽ ς “Ὁ Νε 48 Ν δὺν 

ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ὑμᾶς δὲ ὁ βασιλεὺς τὰ ὅπλα 

ἀπαιτεῖ: αὐτοῦ γὰρ εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου 

ἦσαν τοῦ ἐκείνου δούλου. 

39. Πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ “Ελληνες, ἔλεγε 
δὲ Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος" , κάκιστε ἀνθρώπων 
᾿Αριαῖε καὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι ἣτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύ- 

γεσθε οὔτε θεοὺς οὔτ᾽ ἀνθρώπους, οἵτινες ὀμόσαντες 
Τῷ δὰ ᾿ ΕἸ ᾿ , ν 2 ᾿ κ᾿ , 
ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχθροὺς νομιεῖν, προδόντες 
ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀθεωτάτῳ τε καὶ πανουρ- 

Δ , » ᾽ Ν Ὁ » ᾽ , γοτάτῳ τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὥμνυτε ἀπολωλέ- 
Χ ᾿ » 9 “ ,ὔ Χ σι 

κατε καὶ τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες ξὺν τοῖς 

πολεμίοις ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε. 40. ὁ δὲ ᾿Αριαῖος εἶπε, 

97. ἐπισιτιζομένοις, ἃ. 
98, ὁ βασ. ἃ. ἃ. 6. Ὁ. ὃ Β.Ρ. 866 Πιηάου 5 ποίΐθ, 11. 4 4. 

(θα. 1829) .--- αὐτοῦ, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. αὑτοῦ, Β. Ρ. ἑαυτοῦ, Ὁ. Κ. 
59. ὡς ἀπολωλέκατε, [). Κα. (ὡς), Β. Ρ. ὡς ποΐ ἴῃ Ρ. 80- 

ΦΟΓΟΙΠρΡ ἴο 1 ἀΥΌΠΕΓ. 



ν 4, ὟΝ 4) ΑΝΑΒΑΒΙΒ: Π, 79 

Κλέαρχος γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο 

Τισσαφέρνει τε καὶ ᾽Ορόντᾳ, καὶ πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ξὺν 

τούτοις. 41]. ἐπὶ τούτοις Ξενοφῶν τάδε εἶπε. Κλέ- 
αρχος μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπον- 

δάς, τὴν δίκην ἔχει' δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι τοὺς 
᾽ ἴω ’ Ν Ἁ , 5 , ; Ρ᾿ 

ἐπιορκοῦντας" Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν 

ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, πέμ- 
᾽ Ἁ “ Ἂ Ν μς » Ψψατε αὐτοὺς δεῦρο" δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι γε ὄντες 

ἀμφοτέροις πειράσονται καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ βέλ- 

τίστα ξυμβουλεύειν. 42. πρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι 

πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον οὐδὲν 

ἀποκρινάμενοι. 

ΥἹ. Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ἀνή- 
χθησαν ὡς βασιλέα καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς 
" ’, ᾿ » -“ Σ Φ 7 

ἐτελεύτησαν, εἷς μὲν αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως 
ἐκ πάντων τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων δόξας γενέ- 

» Ἁ Ἁ Ἁ , »] ΄ 

σθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. 

2. καὶ γὰρ δὴ ἕως μὲν πόλεμος ἦν τοῖς “ακεδαιμο- 
νίοις πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους παρέμενεν" ἐπεὶ δὲ εἰρήνη 

ἐγένετο, πείσας τὴν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾷκες ἀδι- 
κοῦσι τοὺς “Ελληνας, καὶ διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο 

᾿ - ΚΕ γ47 ς ,ὔ π᾿ 
παρὰ τῶν ἐφόρων ἐξέπλει ὡς πολεμήσων τοῖς ὑπὲρ 

»Ὁ ΄ ᾿ Ζ » Ἁ Ἁ 

Χεῤῥονήσου καὶ Περίνθου Θρᾳξίν. 8. ἐπεὶ δὲ μετα- 
, - ἪΝ » " » }] “Ὁ ᾿ Υ̓ 

γνόντες πως οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος αὐτοῦ ἀποστρέ- 
φειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι 
πείθεται, ἀλλ᾽ ὥχετο πλέων εἰς ̓ Ελλήσποντον. 4. ἐκ 

τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Σπάρτη τελῶν 

4]. ἐπ. τούτ. δέ, Β. (δέ), Ῥ, 



80 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Γντ-  ὑδὲ 

ὡς ἀπειθῶν. ἤδη δὲ φυγὰς ὧν ἔρχεται πρὸς Κῦρον. 
Ἂ Ἑ 7, Ν “ » -“ 5 ', 

καὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον ἄλλῃ γέγραπται" 

δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικούς: ὅ. ὁ δὲ 
Ἁ ᾿] 5 Ν « ’ὔ 3 "4 » ᾽ ᾿] εὖ ΄ 

λαβὼν οὐκ ἐπὶ ῥᾳθυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων 

τῶν χρημάτων συλλέξας στράτευμα ἐπολέμει τοῖς 

Θρᾳξί, καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε 

καὶ ἦγε τούτους, καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι Κῦρος 
» , “ ’, ῇ ᾿ ΞΨ »“» . Χ 

ἐδεήθη τοῦ στρατεύματος" τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς ξὺν 

ἐκείνῳ αὖ πολεμήσων. 
6. Ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα 

εἶναι; ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἔχειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ 
βλάβης αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται 

πονεῖν ὥστε πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκιν- 

δύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα ταῦτα ποιεῖν. ἐκεῖνος 

δὲ ὥσπερ εἰς παιδικὰ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν ἤθελε 
κ᾿ ᾽ , “ κ ’ ΠῚ 

δαπανᾶν εἰς πόλεμον: οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ἣν. 

7. πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίν- 
δυνός τε ἣν καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς 

“-“ “" ,, 

πολεμίους καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόν- 
ἴω ,ὔ 

τες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν. 8. καὶ ἀρχικὸς 

δ᾽ ἐλέγετο εἶναι ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου 
- 3 - ΨΦ φ Ν ᾿ Ν σ ἘΝ’ 

οἷον κὠκεῖνος εἶχεν. ἱκανὸς μεν γὰρ ὡς τις καὶ ἄλλος 
5 Ἢ Α φροντίζειν ἣν ὅπως ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτή- 

δεια καὶ παρασκευάζειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποι- 
σ΄“ ΄»-΄:Ζ' “, ᾿ς 

σαι τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴῃ Κλεάογῳ. 

4, πρὸς τὸν Κῦρον, ἃ. Ὀὰΐ {Πογ6 8 ΠῸ ΘΟΠΒΙΒίθ μου ἴῃ {86 
ὨδᾶρσΘ ΟΠ δγ[1016 ἴῃ Β0ἢῃ οαβ68. Οοπῃρ. 1. 1. 8. 10. 

ὅ. ἦγε τούτους, ἃ. Ὁ. ἦγεν αὐτούς, Β.---- τότε δή, ἃ. Β. 
6. εἰρήνην ἄγειν, Β. 
8. ἕξοι,  ᾳ. ἔξει, 1. οΘοτγοοίοα ἴἰο ἔξοι. ἕξει, Κι. 
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9. τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι καὶ γὰρ 
ἥπι ὧδ Ν Φ Ν [9] [] , . .“ κ 

ὁρᾶν στυγνὸς ἦν, καὶ τῇ φωνῇ τραχύς, ἐκόλαζέ τε ἀεὶ 
[ω “ἪἭἬἭ , “Ὁ , 

ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν 
Μ 1. Ν ’ ΒΙῸΣ , ᾽ ΄ Ἁ 

ἔσθ᾽ ὅτε. καὶ γνώμῃ δ᾽ ἐκόλαζεν: ἀκολάστου γὰρ 
“- εἰ 

στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, 10. ἀλλὰ 
Ἀ ͵ ΒΝ Μ «. Ν ΄, 

καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην 
-" “-“ Ν ν᾽ Ε Χ , » 

φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ 
Ἃ ϑ μέλλοι ἢ φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων ἀφέξεσθαι ἢ 

᾽ 7 »», Χ Χ ΄ 3 
ἀπροφασίστως ἱέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. 1}. ἐν 

᾿ Φ -" πε δ » “ΝΟΣ ,, ͵ Ἀ 

μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ 
οὐκ ἄλλον ἡροῦντο οἱ στρατιῶται: καὶ γὰρ τὸ στυ- 

Ἁ , Ἀ ᾽  . “-“ », ΄ 

νὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις 
»)} ’ Ἁ Ἂ Ν ρα. ΄ Ν 

ἔφασαν φαίνεσθαι, καὶ τὸ χαλεπὸν ἐῤῥωμένον πρὸς 
, » 

τοὺς πολεμίους ἐδόκει εἶναι, ὥστε σωτήριον καὶ 

οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετος 12. ὅτε δ᾽ ἔξω τοῦ δεινοῦ 
γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλους ἀρχομένους ἀπιέναι; 

Ν ππτνΝ » [έ Ἀ Ν » “ » μιν 

πολλοὶ αὑτὸν ἀπέλειπον" τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εὔχεν» 
δ)... Ἃ Ὁ ΣῚῳ νὰ ἡ νϑρ ες, , Ν 
αλλ' ἀεὶ χαλεπὸς ἣν καὶ ὠμὸς" ὥστε διέκειντο πρὸς 

αὐτὸν οἱ στρατιῶται ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. 
Ν ,Ὶ τ ῇ Χ ν᾿ ᾽ ͵ ς , 

18. καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίᾳ ἐπομένους 

οὐδέποτε εἶχεν" οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι 
Ἃ ε Ἁ -“ -» ἧὄὋ Ν ᾽ Ἅ , 

ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι 
παρείησαν αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις ᾿ ἐχρῆτο. 

14. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο νικᾶν ξὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, 

9. αἰεί, οτηϊτδα ἴῃ 4.---- ὡς, 4. θ. ὥστε, Β. ὥς(τε), Ε. 
10. φύλακας, ἢ. ἃ. ϑδιοῦευβ, 11. Ρ. 886. 
11. ἄλλοις, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἱ. τὴ 2. 6. ᾳ. οχεὰ Ὀγ Β. Ὁ. Κα. 

"ἀλλοις, Ρ. 
12. ἀρχομένους, Μ53.; ἀρχομένοις, ἃ Ὀδα οοπῃ]εοίαγα οἵ 

Βίθρμδη. ΤὉ]οεὰ Ὀγ Ηυτοδίηβοη, Ρ.: [). τϑοοιμιθηαβ ἄρχον- 
τας.--- ἀπέλιπον, ἃ. ὃ. ἃ. ἢ, ἢ. 1. Κ. 1. Α. Β. 

Ἐν ὃ 



Ωο ΧΕΝΟΡΗ͂ΟΝ. ΓΥ͂Ι. 15--90: 

ἤδη μεγάλα ἣν τὰ χρησίμους ποιοῦντα εἶναι τοὺς 

σὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τε γὰρ πρὸς τοὺς πολε- 
μίους θαῤῥαλέως ἔχειν παρῆν, καὶ τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου 

τιμωρίαν φοβεῖσθαι αὐτοὺς εὐτάκτους ἐποίει. 

1ὅ. τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἦν ἄρχεσθαι δὲ ὑπὸ ἄλ- 

λων οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. ἦν δὲ ὅτε ἐτελεύτα 
ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 

16. Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον 
ἍἋ 3 ’ “ ᾽ Ν Ἂν ΄ Υ̓, ὧν ἐπεθύμει γενέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν 

ἱκανός" καὶ διὰ ταύτην τὴν ἐπιθυμίαν ἔδωκε Γοργίᾳ ν τὴ μ ργίς 
ἀργύριον τῷ Λεοντίνῳ 117. ἐπεὶ δὲ συνέγένετο 
5 , ς Χ “ "ὃ ων Ἀ .32) Ν λ 
ἐκείνῳ, ἱκανὸς νομίσας ἤδη εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος 

ὧν τοῖς πρώτοις μὴ ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν, ἦλθεν εἷς 
ταύτας τὰς σὺν Κύρῳ πράξεις: καὶ ᾧετο κτήσε- 

σθαι ἐκ τούτων ὄνομα μέγα καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ 

χρήματα πολλά: 18. τοσούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν σφό- 

ὃρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν 

θέλοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ 

καὶ καλῷ ᾧετο δεῖν τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τού- 
ἃ ΄ » Ν “ Δ ἋΣ “»“" τῶν μή; 19. ἄρχειν δὲ καλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν δυνα- 

τὸς ἦν" οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῶ τοῖς στρατιώταις ἑαυτοῦ 
» ΄ ᾿ ΝΥ ᾽ -"» ᾽ Ἁ Ν ᾽ Ψ 

οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ῃσχύνετο 

μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον" καὶ 

φοβούμενος μᾶλλον ἢν φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι 
τοῖς στρατιώταις ἢ οἱ στρατιῶται τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. 

20. ᾧετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν 
τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν δὲ ἀδικοῦντα 

μὴ ἐπαινεῖν. τοιγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε κἀγα- 

14. ἤδ. μεγ. ἃ. Ὁ. μεγ. ἤδ. Β. 
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θοὶ τῶν συνόντων εὔνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβού- 

λευον ὡς εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε δὲ ἀπέθνησκεν ἣν 
ἐτῶν ὡς τριάκοντα. 

21. Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἣν ἐπιθυμῶν μὲν 

πλουτεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν ὅπως πλείω 
λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσθαι ἵνα πλείω κερδαίνοι" 

᾽ ’ 4 »" , ’ 4 

φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα 

ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. 22. ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι 

ὧν ἐπιθυμοίη συντομωτάτην ᾧετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ 
» “ Ν ἄ ᾿ » “Ἁ ο » 

ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν: τὸ ὃ 
ἁπλοῦν καὶ τὸ ἀληθὲς ἐνόμιζε τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ 
“- ’ δ Ν ᾿ ο » , “ 

εἶναι. 23. στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἦν οὐδένα, ὅτῳ 

δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβου- 
λεύων. καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ 

, ἅ ς ΄“ δ ό 

συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. 24. 

καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε: 
Ἃ , » 3 Ἁ “ ’ 

χαλεπὸν γὰρ ᾧετο εἰναι τὰ τῶν φυλαττομένων λαμ- 
7 Ἁ Ἄ “Ὁ , » 5." ςζ:-« 

βάνειν' τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾧετο εἰδέναι ῥᾷστον 
ὃν ἀφύλακτα λαμβάνειν. 2. καὶ ὅσους μὲν ἂν 

αἰσθάνοιτο ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους 
᾽ -“ Ὁ“ ᾽ « , ᾿ 3 7 ᾽ ἴον ς 

ἐφοβεῖτο, τοῖς δ᾽ ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς 
» ͵ ᾽ “Ὁ [9] ζ “ 

ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. 26. ὥσπερ δέ τις 
» κν ι ὅὰ ΄ 3 “4 Ἁ , 

ἀγἄλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, 

21. Μένων .. .. χρῆσθαι, αὐυοϊεα ὈγΥ ϑίοθευβ, 1. Ρ. 88. 
(αἰβῖ. κερδάνοι, Μ58. κερδαίνοι, ϑίοθερυ5, Ρογβοη.; κερδάνῃ, 
δυϊάαθ, ΠΟ Ὁπᾶθυ {Π6 ἀγίϊο]Ὲ Μένων αποίο5 ΠῸΠι δῆλος ἦν ἴο 
ἀπώλεσεν αὐτόν. ---- μέγιστον ἢ, Ῥ. 

22, τὸ ἀληθές : (τό). Ρ. 
24. εἰδέναι ῥᾷστον ὄν, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. εἰδέναι ὅτι ῥᾷστον. 

ϑυ 1448. εἰδέναι (ὅτι) ῥᾷστον, Ῥ. 
2δ. ὅσους μὲν ἄν ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ὅσους μὲν ἠσθάνετο, τῃ6 οἴ ΘΓ 

Μ55.: Ὁ. οί ἄν τ ϑ1.45 δηὰ διορθοοὺς, ΝΜ. ἃ. 



84 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΓΝ. 27----29. 

οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατῶν δύνασθαι, τῷ 

πλάσασθαι ψευδῆ, τῷ φίλους διαγελᾶν' τὸν δὲ μὴ 
πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι. καὶ 

.} - Ν 53 Ι 5 Ψ᾽ ᾿ 7] Ε 

παρ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων 
Ἁ ᾽ὔ » »", -“) 

τοὺς πρώτους τούτους ᾧετο δεῖν κτήσασθαι. 27. τὸ 

δὲ πειθομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι ἐκ τοῦ 
συναδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. τιμᾶσθαι δὲ καὶ θερα- 

“Δ 3 5 ͵ [2 ΄΄Ὥο Ὰ 

πεύεσθαι ἠξίου ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο 
ἣν 3 , “ἃ 3 ΄΄»" 9 7ὔ] μν » 

καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν. εὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, 

ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφίστατο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ 

ἀπώλεσεν αὐτόν. 28. καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι 
Ἁ ᾿] “3ἅμ ’ὔ δ ιν 7: »  Φιϑυ. ’ 

περὶ αὐτοῦ ψεύδεσθαι, ἃ δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί. 

παρὰ ᾿Αριστίππῳ μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν στρατηγεῖν 
διεπράξατο τῶν ξένων: ᾿Αριαίῳ δὲ βαρβάρῳ ὄντι, 

ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο, οἰκειότατος ἔτι ὡραῖος 
ΠῚ » 7 ον ᾿ . 54 ΄, 3. ὧν ὧν ἐγένετο: αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος 

ὧν γενειῶντα. 29. ἀποθνησκόντων δὲ τῶν συστρα- 
“-“ φῳ 3 72 » Ἁ 4 Ν ᾽ὔ 

τηγῶν ὅτε ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα ξὺν Κύρῳ, 

ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν 
Υ. ᾽ ’ -" Ἁ 6, Ν 

ἄλλων θάνατον στρήτηγῶν τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασι- 

λέως ἀπέθανεν, οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι 

στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς, ὅσπερ 
΄-΄“ ἈἉ ΓΩῚ 

τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκι- 
Ν ’ -“» “ 

σθεὶς ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς 

τυχεῖν. 

26. πλάσαι, ϑυυϊ4 48. 
27. παρασχέσθαι, Ὁ. ἔ. 6. ἱ. Κ΄ τὰ. 1, 4. Β. ---ὖῦτε .... ἀφί- 

σταιτο, Μ585. οἵ ϑυϊάα5, ἀχοερί Μϑ. [μο]4. ὅτε... ἀφίστατο, 
Κυϑλί. εα. 

29. τάχιστος, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ. κάλλιστος ἰῃ {Π6 οἶποῦ Μ55. 



ΝΊ. 80. ΑΝΑΒΑΒΙΒ. 11. δῦ 

80. ᾿Αγίας δὲ ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ ᾿Α χαιὸς 
Η , ᾽ , ΄  α 6 ᾽ , 

καὶ τούτω ἀπεθανέτην. τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ 
“» » Χ , Ὁ ᾽ ῇ ᾽ ᾿ ᾽ ἧς 

κακῶν οὐδεὶς κατεγέλα οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμ- 

φετο. ἤστην δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ πέντε καὶ τριάκοντα 

ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 

80. τὰ πέντε καὶ τριάκοντα, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. Ὡ. 



80 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [14:-ὶ 

ΙΓ. 

1. “Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου οἱ 
ἡ “ἷἷ Υ͂ “ ᾿: [2 ᾿ς Χ Ἕλληνες ἔπραξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ 
Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐγένετο ἀπιόντων τῶν “Ελλήνων 

σὺν Τισσαφέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν τῷ πρόσθεν 
λόγῳ δεδήλωται. 2. ἐπεὶ δὲ οἵ τε στρατηγοὶ συνευ- 

λημμένοι ἦσαν κφὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν 
" ᾿ » ; ΩΣ “Ὁ οὐ ᾽ , 

οἱ συνεπόμενοι ἀπολώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ 
τὰ .-( 5 ΄ Χ Ω ἜΝ - 

ἧσαν οἱ “Ελληνες, ἐννοούμενοι μὲν ὅτι ἐπὶ ταῖς βασι- 

λέως θύραις ἧσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς πάντη πολλὰ 
Δ ἈΝ “ , “ ᾿ Ἂν ᾿ » Ν καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς 

ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς “Ελλάδος οὐ 
“ Ἂ ὡΝ ,ὔ ες Ἁ ᾽ 3 οΝ “Ἂ ς ΄ι, μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἦν, 

Ἃ Ν “ 3 , 2 ᾿Α “Ὁ Υ ποταμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε 
- “ ᾽ ΄ ᾿ » ᾿ τῆ ξο 7, 2 ὁδοῦ, προὐδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀνα- 

͵ , , Ν Α 3 

βάντες βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν 
3 ΝΎ ἰή ᾽ , Ψ' Μ“ἷ [4 ν 5 οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύμμαχον ἔχοντες, ὥστε εὔδηλον ἣν 

ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων 

δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λειφθείη. 8. ταῦτα ἐννοούμενοι 

καὶ ἀθύμως ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν 

1. ἐν τῇ, Ιζ. ἀν. οἱ Ἕλ. ἃ. ἃ. ἐν τ. ὦ. ἀν Ἕλ. Ὁ. 6. ΟοΙΩρΡ. 
Δ. 1 Δ ΔῊΠ 1... 

2. ἐννοούμενοι : ἐνθυμούμενοι, Β.Ῥ.---- προὐδεδώκασι, ἃ. Ὁ... 6. 
Ἀ. 1. Κ. 1. ΑἸά. προδεδώκασι, Β. ---- οὐδένα ἂν κατακάνοιεν : κα- 

, ᾿ ».»ϑ,ἃ - , ἊΝ 

τακαίνοιεν, Ὁ. οὐδ᾽ ἂν ἕνα κατακάνοιεν, Β. Κ. 
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" ᾽ ΄, ,΄-Ψ ᾿ Ὁ" ἥν ψ νυν ἥν ὦ 

σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ 
ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο 

δὲ ὅπου ἐτύγχανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν 
ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, 

“ ἃ » ϑυ ὮΝ " » 4 Ἁ παίδων, οὺς οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω μὲν 
δὴ διακείμενοι πάντες ἀνεπαύοντο. 

4. Ἦν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ἐενοφῶν ᾿Αθηναῖος, 
ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν 
συνηκολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο 

οἴκοθεν ξένος ὧν ἀρχαῖος: ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ 
ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς ἔφη 
κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. ὃ. ὁ μέντοι 
γαὶ ω » Ἃ ᾿ 3 ᾿ ᾽ “ 

Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σω- 
κράτει τῷ ᾿Αθηναίῳ περὶ τῆς πορείας. καὶ ὁ Σωκρά- 
της ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεώς οἱ ἐπαίτιον 
» ’, ,ὔ ῇ Ὁ“ ᾽ ’ «ς ἴω Γ, εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος προθύ- 

μὼς τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας συμπολε- 

μῆσαι, συμβουλεύει τῷ Ἐενοφῶντι ἐλθόντα εἰς 4ελ- 
φοὺς ἀνακοινῶσαι τῷ θεῷ περὶ τῆς πορειας. 6. ἐλ- 
θὼν δ᾽ ὁ Ἐενοφῶν ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω τίνι ἂν θεῶν 
θύων καὶ εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν 
εοι ἃ ᾽ “- ἃ -“ 77 , -- ὦ »“ἅ»΄ 

ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη. καὶ ἀνεῖλεν 
αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοῖς οἷς ἔδει θύειν. 7. ἐπεὶ δὲ 
πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὁ δ᾽ 

8. οὕτω μέν (δή), Ρ 
4. αὐτῷ, οὔτε ἴῃ ἢ σ. 1. Κα: [ῸΥ αὐτῷ ἃ. Πὰ5 αὐτόν : ὑπ. 

ὃ. αὐτόν, εἰ ε. φ. Κ. π. Β. ΒΊΟΝ 18 1}6 τϑδάϊηρ οὔ ἃ. ἢ ΟὨΪΥῪ 
τῃ6 ΟΠ Β8ῖ 0 ἢ οὔ αὐτόν Ὀεΐογο Κύρῳ : (αὐτῷ), Ρ. 

ὅ. ἐπαίτιον : ὑπαίτιον, Β. Ρ. Κα. --- ἐλθόντα, ἃ. Ὁ. ξ δ τι δι ο. 
ΕΣ Ἔ: 

6. Ῥθεούς, Ρ. 
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. Ὁ -“ “ , . 

ἀκούσας ἡτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα: 
“ ΝᾺ “Ὁ " » [φ Ψ,) θ Ἃ 7 ὑλλ᾽ πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι ἢ μένειν, ἀἁ 

αὐτὸς κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο ὅπως ἂν 
4 ἱ ᾿ 2 Ἂ ΄ [χ 5 ὅπ 8 

κάλλιστα πορευθείη. ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽. 
“ Ἀ ω Ὁ ς Ἂ 3 ΝΑ ξ ᾿ ᾿, ἔφη. χρὴ ποιεῖν ὅσα ὁ θεὸς ἐκέλευσεν. 8. ὁ μὲν δὴ 

Ξενοφῶν οὕτω θυσάμενος οἷς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐξέπλει, 
καὶ καταλαμβάνει ἐν Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κῦρον 

, » ς - ᾿ »" «ο΄ ᾿ ͵ 
μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὁδόν, καὶ συνεστάθη 

΄ ᾿. »“". ὔ ΝΝ 

Κύρῳ. 9. προθυμουμένου δὲ τοῦ Προξένου καὶ ὁ 
Κῦρος συμπροὐθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν. εἶπε δὲ ὅτι; 
3 . ,ὕ ς - , 5 Χλ ᾽ , 
ἐπειδὰν τάχιστα ἡ στρατεῖα λήξη:; εὐθὺς ἀποπέμψειν 
αὐτόν. ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶναι εἰς Πισίδας. 

10. ᾿Εστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθεὶς οὐχ 
ἰφ Ἂ , ᾽ Ἂν, 5" Ἃ » Ν ᾿ ε Α 

ὑπὸ ΠΠροξένου: οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν». 

οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς τῶν “Ελλήνων πλὴν Κλεάρχου" 

ἐπεὶ μέντοι εἰς Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη 

ἐδόκει εἶναι ὅτι ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα. φοβού- 
Χ Ἁ «οχ Ν " [τς ῳ Ἄ, 3 

μενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι 

αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολούθησαν' 

ὧν εἷς καὶ Ἐενοφῶν ἣν. 11]. ἐπεὶ δὲ ἀπορία ἦν, ἐλυ- 
- Ν Ἀ -“ ϑἴ- ἢ ἈΝ 3 »Φ.Ὁ Κ΄ ᾿ 

πεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ ἐδύνατο καθεύδειν' 

μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. ἔδοξεν αὐτῷ 
βροντῆς γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν 

οἰκίαν, καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσαν. 12. περί- 
δὰ αν νον ὅ9 , ΕΝ, ΔΥΌ ΟΝ ὐ 1 Ἂν φοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ ὄναρ πῇ μὲν ἔκρινεν 

9. συνεπιπροθυμεῖτο, ἃ. ἃ. 6. συμπροθυμεῖτο, ἹἸ. Κ. ---- εἶπε 
δὲ αὐτῷ, ἃ. --- στρατία, ἃ. ἴ. α. ἢ. 1. Καὶ 1. Α..--- ἀποπέμψειν, Ὁ. 
ἀποπέμπειν, ἃ. ᾿ἀποπέμψει, Ρ. -- Πεισίδας, Β. 

10. (τοῦ) Προξένου, Ῥ. 
11. ἠδύνατο, ἃ. 
19. πῇ. ΒΡ Κ. 
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ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὧν καὶ κινδύνοις φῶς μέγα ἐκ᾿ 
“Διὸς ἰδεῖν ἔδοξε πῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς 

. ,ὕ “Ὁ ἰῷ Ὁ 7 ΕἾ Φ , ΟΝ 
μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῳ εἶναι, κύκλῳ δὲ 
ἐδόκει λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς 

χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάντο- 

θεν ὑπό τινων ἀποριῶν. 
ἐ φ “, ,ὔ "» ἃ Ἁ “" Ε » “ 

18. ᾿Οποῖόν τι μέντοι ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν 
-“ ΓΟ Ν ἥν 

ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γί- 
7 Ἁ “-“ 

γνεταὶ γὰρ τάδε. εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνηγέρθη, πρῶτον 

μὲν ἔννοια αὐτῷ ἐμπίπτει, τί κατάκειμαι; ἡ δὲ νὺξ 

προβαίνει' ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸ ᾿ λεμί ρ ἰ ἅμα ὃὲ Τῇ ἡμέρᾷ εἰκὸς τους πολεμίους 
“ - ἃ ’ ᾽ Ἁ " ΕῚᾺ ᾿ Ἁ 

ἥξειν. εἰ δὲ γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ 
᾿ς ’ 

οὐχὶ πάντα μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ 
, , “ 

τὰ δεινότατα παθόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν ; 
᾿ ᾿] 

14, ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ 
᾽ “ ἢ Ν ΄ “ ΡΣ «ς ᾿ 4 

ἐπιμελεῖται, ἀχλὰ κατακείμεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν 
5 ι , ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν 

"“" ἴω Ἅ ᾿ “ 

προσδοκῷ ταῦτα πράξειν ; ποίαν δ᾽ ἡλικίαν ἐμαυτῷ 
5. »"» ᾿] 7 ἫΝ Ν Ε] 3 «ΓΚ Υ' », 

ἐλθεῖν ἀναμένω ; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι πρεσβύτερος ἔσο- 
μαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. 18. 

ἐκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου 

πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν, ᾿Εγώ, ὦ 
Μ ’ » ’ ’ [4 3 

ἄνδρες λοχαγοί, οὔτε καθεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι 
οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. 

΄ Ἁ Ἁ [4 “ Φ » , Ν 

16. οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς 

18. ὁποῖον μέντοι ἔστι δὴ τό, ἃ. Β. --- τάδε. εὐθύς, ἃ. : ἴῃ 
Α. δηᾶ {Π6 δύ! ον δα! ]οη5 {Π6 [1] ροϊηῦ 15 ρἰδοθα δίϊεν εὐθύς. 
((οἴπραῦο ΤΠμον 1468, 1. 102. εὐθὺς ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, εἰς.) 
Γιβαηοὶαν. ροϊμῖθ {Π8: γίγ. γ. τάδε, εὐ. ἐπ. ἀνηγέρθη πρῶ- 
τον, Οἷς. 

16. γὰρ δή, Β.. γι(δη), Ρ. --- παρασκευάσασθαι, ἃ. Ὁ. ἃ. ε. 
παρεσκευάσθαι, ἴ). Β. Ρ. 
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. [2] Ν , δ." Χ ΘΝ “ δὴ ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ 
ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι, ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντε- 

“Ὁ [χ ς ( » "κ ᾿ 

πιμελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. 17. καὶ 
Ἁ 7 εἰ ’ὔ Ἁ 9 ᾿Ὗ Ὁ ἢ ’ 

μὴν εἰ ὑφησόμεθα καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί 
, ἃ “οι ε ς 

οἰόμεθα πείσεσθαι ; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου καὶ ὁμο-- 
Γ » [ο] Ἀ [4 » ᾿] Ἁ Ἁ 

πατρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν 
Ὁ" ῪΝἩΝ ᾿ 

κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν" ἡμᾶς δέ, οἷς 

κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ’ 
8... 6 ἴω ᾽ Ἄ; 4 “ ἢ 

αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ 

ἀποκτενοῦντες εἰ δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν ; 

18. ἄρ᾽ οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα 
[ο] , “ -“ 

αἰκισάμενος πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ 
στρατεῦσαί ποτε ἐπ᾽ αὐτόν ; ἀλλ᾽ ὅπως του μὴ ἐπ᾽ 
9 , , ΄ , 3. ἃ ᾿Ν 
ἐκείνῳ γενησόμεθα πάντα ποιητέον. 19. ἐγὼ μὲν 

5 - 5 ᾽ , ες α 
οὖν ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς 

μὲν οἰκτείρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακα- 
- 6 

ρίζων, διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν 
μ᾿ ς Χ 5 Χ 3 Ἷ “ Ν ΄ ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ θερά- 

ῳ ν᾿ , Ν χς ἢ Ν , . 
ποντας; ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δὲ, ἐσθῆτα δέ. 20. τὰ 

δ᾽ αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην ὅτι τῶν μὲν 

ἀγαθῶν πάντων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη; εἰ μὴ πριαίμεθα, 
., ὙΣ» ΄ Υ “ » ῇ δ 2 

ὅτου δ᾽ ὠνησόμεθα ἤδειν ὅτι ὀλύγους ἔχοντας, ἄλλως 

δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους ὅρκους 
“Ὁ ΚΙ ἥ' 

ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς" ταῦτ᾽ οὖν λογιζόμενος ἐνίοτε 

17. ὑφεισομεθα, ἔ. δ. 1. Κι. 
18. οὐκ ἂν ἔλθοι, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. οὐκ ἐπιπαρέλθοι, ο. οὐκ ἐπίπαν 

ἔλθοι, τ1π6 οὔμον Μ955. --- παράσχοι, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. παράσχῃ; ΒΟΙΠ6 
ΘαΠ1018.--- τοῦ μὴ στρατεῦσαι, ἃ. ΒΚ. ΟὐομΡ. 1. 4. 8. 

19. ἔστε, Ροΐβοῆ, ἔστ᾽ ἄν, ΜΙ55 
20. μή: μή τι, ἃ. Ὁ. -- ἔτι, 6. δίαρῃδη.; [86 οἵπεῦ Μ55. 

δηᾷ Β. ὅτι. Ὁ. Ρ. Κ'. ἔτι. ὅ6611.6. 22. 



Ἰ. 21---20.1 ΑΝΑΒΑΒΙΒΚ. 1Π. 91] 

"»“ ’ Ὁ ᾿ ’ 

τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. 

21. ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύ- 
εἶ -“ Ν ς 3 , [ἃ ᾿ «ς ς ΄ 

σθαι μοὶ δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα 

ὑποψία. ἐν μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ 
- ε , Ἃ ς “ Υ ὃ ᾿ ,ὔ 3 ᾽ 

ἄθλα ὁπότεροι ἂν ἡμῶν ἄνδρες ὠμείνονες ὦσιν, ἀγω- 
ε 3 “ . ἣ, » ͵ 

νοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν, οἱ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, 
λ ᾽ “ 

ἔσονται. 22. οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν" 
»- ἴω  Ἶ 8.646 (ὦ » 

ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στεῤῥῶς αὐτῶν 
’ [οἷ “Ὁ [ ᾿ - 

ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους: ὥστε ἐξεῖναί 
μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὺ σὺν φρονήματι 

, Ἃ ,ὔ 23 Μ δ᾽ ᾽ , ὁ ΄ 

μείζονι ἢ τούτοις. 28. ἔτι δ᾽ ἔχομεν σώματα ἱκανώ- 
τερα τούτων καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν" 

ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονας: οἱ 
δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἢν 

ς πο Ν θ " ς “ ὃ ὃ ω οἱ θεοὶ ὥσπερ τὸ πρόσθεν νίκην ἡμῖν διδῶσιν. 24. 
ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταῦτ᾽ ἐνθυμοῦνται, πρὸς τῶν 

θεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐλθεῖν παρακα- 
ἴω 2 Ν Ν Ἄ » ) ᾽  φ “ " 

λοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν 

τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν. 

φάνητε τῶν λοχωγῶν ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν 
ἀξιοστρατηγότεροι. 2. κἀγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε 
ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, εἰ δ᾽ 

ὑμεῖς τάττετέ με ἡγεῖσθαι, οὐδὲν προφασίζομαι τὴν 
ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ’ 

ἐμαυτοῦ τὰ κακά. 

26. ὋὉ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες 

24. 5. Βαὰ5 ἃ []] βϑΐορ δεν ἐνθυμοῦνται, ΜΘ 5015 ἽΡ 
Βθῃΐθῃοθ. 

Φθι Β. Ῥ. Ρίδοθ 8 [Ὁ}} Β[0Ρ ΔΤΕΥ πάντες, 1). ἀπα Ια. ἃ οοἸητηδ. 
-λοχαγοί: ἀρχηγοί, ἃ.0.ἅ.6.η. --- λέγει,α.0.4.6.η.Β. λέγοι,1).Ρ. 
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ταῦτα ἡγεῖσθαι ἐκέλευον πάντες: πλὴν ᾿4πολλω- 
νίδης τις ἦν βοιωτιάζων τῇ φωνῇ" οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι 

φλυαροίη ὅστις λέγει ἄλλως πως σωτηρίας ἂν τυχεῖν 
ἢ βασιλέα πείσας, εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα ἤρχετο λέγειν 
τὰς ἀπορίας. 27. ὁ μέντοι Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπολα- 
βὼν ἔλεξεν ὧδε. ἾΩ θαυμασιώτατε ἄνθρωπε. σὺ δέ 

γε οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσκεις οὐδὲ ἀκούων μέμνησαι. ἐν 

ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ 
Κῦρος ἀπέθανε, μέγα φρονήσας ἐπὶ τούτῳ πέμπων 
ἐκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. 28. ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς 

οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ ἐξοπλισάμενοι ἐλθόντες παρε- 

σκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων 

καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἔστε 
σπονδῶν ἔτυχεν ; 29. ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λο- 
χαγοι. ὥσπερ δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ 

ὅπλων ἦλθον πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς. οὐ νῦν ἐκεῖ- 

νοι παιόμενοι, κεντούμενοι, ὑβριζόμενοι; οὐδὲ ἀποθανεῖν 

οἱ τλήμονες δύνανται, καὶ μάλ᾽ οἵμαι ἐρῶντες τούτου ; 

ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ὠμύνασθαι κελεύοντας 

φλυαρεῖν φής, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας; 

80. ἐμοὶ δέ, ὦ ἄνδρες, δοκεῖ τὸν ἄνθρωπον τοῦτον 
μήτε προσίεσθαι εἰς ταὐτὸ ἡμῖν αὐτοῖς, ἀφελομένους 

τε τὴν λοχαγίαν σκεύη ἀναθέντας ὡς τοιούτῳ χρῆ- 
σθαι. οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ 

πᾶσαν τὴν ᾿ Ελλάδα, ὅτι “Ελλην ὧν τοιοῦτός ἐστιν. 
27. σὺ δέ γε,ἃ. Β. σύ γε, Ὁ. Ρ, 
28. ἐξωπλισάμενοι, ἃ. ἐξοπλισάμενοι, Ὁ. ἃ. 6. πΠ. ἐξωπλισ- 

πενοι; - ΒΡ. κα. 
29, ἀμύνασθαι, ἃ. Ὁ. ἃ. ἀμύνεσθαι, 1). Ῥ. Κ.---- φής, εα5. 

48, 508]. 
30, ἐμοι δέ: ἃ. Ὁ. Β. οἵηϊΐ δέ, --- ἀναθέντας. ὅθε ϑυάδβ, 

ἀναθέντ. 
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31. ᾿Εντεῦθεν ὑπολαβὼν ᾿Αγασίας Στυμφάλιος 
΄ ᾽ Ὁ , 

εἶπεν, ᾿Αλλὰ τούτῳ γε οὔτε τῆς Βοιωτίας προσήκει 

οὐδὲν οὔτε τῆς ᾿Ελλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν 
- “ Κὸς εὐ ἡ , ν 5 ͵ εἶδον ὥσπερ Δυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυπημένον. 

καὶ εἶχεν οὕτως. 832. τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν" οἱ 
ΙΝ Ν Ἁ ΄ ἌΣ “ Ἀ Ν 

δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες ὅπου μὲν στρατηγὸς 
σῶος εἴη τὸν στρατηγὸν -παρεκάλουν, ὁπόθεν δὲ 

οἴχοιτο τὸν ὑποστρατηγόν, ὅπου δ᾽ αὖ λοχαγὸς σῶος 

εἴη τὸν λοχαγόν. 88. ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς 
Χ ΄ [ον “ 2 ΄ ᾿ ΨΥ. ε 

τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων ἐκαθέζοντο" καὶ ἐγένοντο οἱ 

συνελθόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. 
“ Ν “ εν Ν ἤ 5 , 3 

ὅτε δὲ ταῦτα ἣν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. 84. ἐν- 
- ς -“ 7 “ 

ταῦθα ᾿Ιερώνυμος ᾿Ηλεῖος πρεσβύτατος ὧν τῶν Προ- 

᾿ ξένου λοχαγῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε. ᾿Ἡμῖν, ὦ ἄνδρες 

στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ 
᾽ - -“ Ἃ [4 “Ὁ 7 Ὁ 

αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι, ὅπως βου- 
, Ἵ ν᾿ Ι , 

λευσαίμεθα εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. λέξον δ᾽, ἔφη, 
᾿  ἥππᾷ “ “ “- 

καὶ σύ, ὦ Ἐενοφῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. 

86. Εκ τούτου λέγει τάδε Ἐενοφῶν. ᾿Αλλὰ 
» ἈΝ Ἁ 7 5 , Ὁ ᾿Ὶ Ἀ 

ταῦτα μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς καὶ 
΄ ἃ Χ 

Τισσαφέρνης οὺς μὲν ἐδυνήθησαν συνειλήφασιν 
[2 ΄Ὁ“ -“" Ἶ -“ 

ἡμῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς 
΄ Ρ» “ὦ “ 

ἢν δύνωνται ἀπολέσωσιν. ἡμῖν δέ γε οἶμαι πάντα 
’ ς δ 9 - Ἷ 

ποιητέα ὡς μήποτ᾽ ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεθα, 
᾽ » “ Ἃ - - 

ἀλλὰ μᾶλλον ἢν δυνώμεθα ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. 86. εὖ 

τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσοι νῦν 
" 

81. οὔτε τῆς βασιλείας οὔτε τῆς Βοιωτίας, ἃ. Ὁ. 4. 6. Οὐπι- 
Ῥᾶτα ψὴΓΠ {Π18. βθοοη 1) 6πιθίιϊιιβ ΡΠΔ]ογεαβ, περὶ ἑρμηνείας, 
οὔδρ. 137. 

822. ὅπου δ᾽ αὖ, ἃ. ὅπου δ᾽ (αὖ). Ρ. 85 ἠδυνήθησαν, Ὁ. 
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συνεληλύθατε μέγιστον ἔχετε καιρόν. οἱ γὰρ στρα- 

τιῶται οὗτοι πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν 

ὑμᾶς ὁρῶσιν ἀθύμους, πἀντεςακακοὶ ἔσονται" εἰ δὲ 

ὑμεῖς αὐτοί τε παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἦτε ἐπὶ 

τοὺς πολεμίους, καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ 

ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται μιμεῖσθαι. 

37. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι 

τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι 

καὶ λοχαγοί καὶ ὅτε εἰρήνη ἣν ὑμεῖς καὶ χρήμασι 

καὶ τιμαῖς τούτων ἐπλεονεκτεῖτε' καὶ νῦν τοίνυν ἐπεὶ 

πόλεμός ἐστιν, ἀξιοῦν δεῖ ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε 
κ“ 7 53 Ν ΄ , Ν τοῦ πλήθους εἶναι καὶ προβουλεύειν τούτων καὶ προ- 

πονεῖν, ἤν που δέῃς 38. καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι 

ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα; εἰ ἐπιμέλη- 

θείητε ὅπως ἀντὶ τῶν ὠπολωλότων ὡς τάχιστα στρα- 
τηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντικατασταθῶσιν. ἄνευ γὰρ ἀρχόν- 

 ν ΔἋ ᾿ ᾿ " ᾽ ᾿ ͵ ς ᾿ 
των οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο ὡς μὲν 

“ ᾽ - .} “Ὺ᾿΄᾿ 9 Ν Ν “ “ 

συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς πολεμικοῖς παν- 
4 ἱφ Ν Ν ᾿] Π “Ὁ δ Ά, 2 , 

τάπασιν. ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σώζειν δοκεῖ, ἡ δὲ ἀταξία 

πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. 39. ἐπειδὰν δὲ καταστή- 
δὶ » [τ ὃ Ὁ ἋἊ Ν Χ », 

σησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους 

στρατιώτας συλλέγητε καὶ παραθαρσύνητε, οἶμαι ἂν 

ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ ποιῆσαι. 40. νῦν μὲν γὰρ ἴσως 

86. βλέπουσι, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. αποβλέπουσι, Β.Κ..---εἰ δὲ ὑμεῖς 
ἃ. Ὁ. 4. 6.ὄ Κ. ἦν, Ὁ. Β. Ρ.---αοὐτοί τε : τέ οὐιϊτἐθα ἴῃ Δ, "Ὀ. ἃ. 6. 
-παρακαλεῖτε ἃ. Ὁ. ἃ, 6. παρακαλῆτε, [). Β. Ρ. Κι οη εἰ ψῖἢ 
οοη͵αποΐ. σοηρ. ᾽Αναβ. ΠΠ. 2. 22. (Βαϊρ. Οο]. ΕἸπ|5. 1448. 
εἰ σοῦ στερηθῶ: ἀπὰ Ογτορεάϊα, ΠΠ1. 8. 560. ἈΠοΙηΐβοῆεβ Μὰ- 
βϑῦτῃ ἀν ῬΗ]]οΙορίο, 1845, Ρ. 207. 

87. δέῃ: δέοι, ἃ. 
838. ὠφελῆσαι, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. π. ὀνῆσαι, ἢ). Β. ΡΟ Κὶ. 
40. νῦν γάρ, ἃ. Ὁ. 6. (μέν), Β, Ρ. 
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καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὰ 
ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς φυλακάς: ὥστε οὕτω γ᾽ 

ἐχόντων οὐκ οἶδα ὅ,τι ἄν τις χρήσαιτο αὐτοῖς εἴτε 
“ Α ’ὔ » Χ ς 7 Ἃ 4 ᾽ “ 

νυκτὸς δέοι τι εἴτε καὶ ἡμέρας. 41. ἢν δέ τις αὐτῶν 

τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται τί 
πείσονται ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, πολὺ εὐθυμότεροι 

ἔσονται. 42. ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅτι οὔτε πλῆθός 

ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκας ποιοῦσα; 
» "1 ε ΄ “Δ Ἁ “-“ -“ -“ »“»" 4. “8 

ἀλλ᾽ ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ταῖς ψυχαῖς ἐῤῥω- 

μενέστεροι ἴωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς 
.) Ἁ ἈΝ Ἁ Φ,) 5 , ᾽ , ᾽ ͵ 

ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ δέχονται. 48. ἐντεθύμημαι 

δ᾽ ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο ὅτι ὁπόσοι μὲν μαστεύ- 

ουσι ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμικοῖς, οὗτοι 
μὲν κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνή- 

᾿σκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι 

κοινὸν εἶναι καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ 
»" ᾽ ᾿᾿ ᾽ ͵ ᾽ὔ « »" Ἂ ͵ 

καλῶς ἀποθνήσκειν ἀγωνίζονται, τούτους ὁρῶ μᾶλλόν 

πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνουμένους καὶ ἕως ἂν ζῶσιν 
2 Α ΄ ἃ δ) δὲ δὶ - “- εὐδαιμονέστερον διάγοντας. 44. ἃ καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν 

, ᾽ ΄ ΙΝ Γ ᾿ ͵΄ 
καταμαθόντας, ἐν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ ἐσμεν, αὐτούς 

»Μμ ᾽ Ἁ - Ἂ Ἁ Μ “Ὁ 

τε ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν. 

ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαύσατο. 

456. Μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος, ᾿Αλλὰ 
πρόσθεν μέν, ὦ Ἐενοφῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγί- 

γνωσκον ὅσον ἤκουον ᾿Αθηναῖον εἶναι, νῦν δὲ καὶ 
41. τρέψῃ : στρέψῃ, ἃ. Ὁ. ἀ. 
42. γὰρ δήπου, Β. Κα. γὰρ δή (που), Ρ. --- τούτους γὰρ ἐπὶ 

τὸ πολύ, ἃ. Ὁ., ἡ ΙΟὮ 18 Δατη 5510 16. -- ἀντίοι, 4. Ὁ. ἃ. 6. ἐναν- 
τίοι, Β-Κ. 

48, ἔγνωσαν Βο116 ἰηΐετίοτ Μ55. 
44, ὑμᾶς, ἃ. Ὁ. 
456. μετὰ δὲ τοῦτον, ἃ. Ὁ. μ. τ. ὃ., Ρ. --- ὅτι καὶ πλείστους, ἃ. 
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ἐπαινῷ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τε καὶ πράττεις, καὶ βου- 
λοίμην ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους. κοινὸν 

Ἁ Ν , Ὁ γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. 460. καὶ νῦν, ἔφη. μὴ μέλλω- 
μεν, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἤδη αἱρεῖσθε οἱ 
δεόμενοι ἄρχοντας; καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον 

τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς αἱρεθέντας ἄγετε: ἔπειτ᾽ 

ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας. πα- 

ρέστω δ᾽ ἡμῖν, ἔφη; καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ. 47. καὶ 
ο΄ ΄““.3 ᾽ ἣν 3 ῇ ς Ἂ ῇ 3 Ν 

ἅμα ταῦτ εἰπὼν ἀνέστη. ὡς μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ 

περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ἡρέθησαν ἄρχον- 

τες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Ζαρδανεύς, ἀντὶ 

δὲ Σωκράτους Ἐανθικλῆς ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου 

((ἀρκάδος) ΚλἈλεάνωρ ᾿Ορχομένιος, ἀντὶ δὲ ΪΜένωνος 
Φιλήσιος Ἀχαιός, ἀντὶ δὲ Προξένου Ἐενοφῶν 
᾿Αθηναῖος. 

1. ᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε 

καὶ εἰς τὸ μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς 
προφύλακας καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρα- 

Ψ, »] Ἁ Ἂ Ν πὰ “ “ τιώτας. ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, 
3... τῇ ω Ἁ ἜΝ, ς , Χ 
ἀνέστη πρῶτον μὲν Χειρίσοφος ὁ ΔΜακεδαιμόνιος καὶ 

Ω αὶ Δ ἔλεξεν ὧδε. 2. ἾΩΑ ἄνδρες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν 
τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων 

“ “ Ν ) 

στερόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ᾽ ἔτι 
"ν 5 ν 2 ω ς , , "᾿ καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον οἱ πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες προ- 

δεδώκασιν ἡμᾶς" 8. ὅμως δὲ δεῖ ἐκ τῶν παρόντων 

ἄνδρας ἀγαθούς τε ἐλθεῖν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ 
πειρᾶσθαι ὅπως ἢν μὲν δυνώμεθα καλῶς νικῶντες 

47. Ὦ. εὐ Κι. ομμὴῖ ᾿Αρκάδος, ἀπ ψτῖτε Κλεάνωρ ᾿Αρκάς. 
1. ἥμοντο ΟΥ̓ ἤροντο, ἃ. Ὁ. α. ἃ. 
2. στερούμεθα, ἃ, 6. 
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σωζώμεθα: εἰ δὲ μή, ἀλλὰ καλῶς γε ἀποθνήσκω- 

μεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε γενώμεθα ζῶντες τοῖς 

πολεμίοις. οἴομαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα παθεῖν οἷα 
" » Ἁ ς Ν ΄ Β ον ΄ 

τοὺς ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν. 4. ἐπὶ τούτῳ 
Κλεάνωρ ᾿Ορχομένιος ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. 

᾿Αλλ᾽ ὁρᾶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν 
ἃ » ͵ « ἊὉ Ν Ἀ , » Σ 

καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, 
Ὁ , «ς , " “ ς ,ὔ Ν Ν 

Ὅστις λέγων ὡς γείτων ΤΕ εἴη τῆς Ελλάδος καὶ περὶ 

πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις 
» Ν ᾽ «ς "“" ᾿] Ἁ Ἂ ͵7ὔ » Χ ᾿] 

αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξα- 
7 , Ἃ ὥ ἃ ᾽ Χ ΄ 

πατήσας συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία 
,ὔ ᾽ ’ }} Ἁ 4 Ὁ «ς Ἄ 

ξένιον ἠδέσθη, ἀλλὰ Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεξος 

γενόμενος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρας 

ἀπολώλεκεν. ὅ. ᾿ἀριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βα- 
’ ’ 0...9 ’ ἜΝ Α Ἀ 

σιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ 
᾿ , ) , {ἘΠ ἢ » ν ν μὴ προδώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς 

δείσας οὔτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος 
έ 9 Ἕ ͵ Ἂ [ο͵ Χ Ἁ τ Ἕ: 

μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος, νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου 
» ’ » Ν ἊΝ “Ὁ ᾿ ’ὔ 7 “ 

ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς 
“ [ο Ἃ Ἁ ΄ δ ς Χ 

ποιεῖν πειρᾶται. 06. ἀλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ 
ἀποτίσαιντο᾽ς ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε 
Ν] [οἱ » ς Χ , Ξ, ΝῚ ᾿ ξ 

ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς 

ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὅ,τι ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς 

πάσχειν. 

7. ᾽Εκ τούτου Ἐενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ 
, ς ες [4 , 7 » ΄ 

πόλεμον ὡς ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην 

8. μηδέποτε, ἃ. Ὁ. 56. μήποτε, Β. 
4, Κλεάνωρ ὁ ̓ Ωρχομένιος, ἃ. ἃ5 888]. 
ὅ. Κῦρον τεθνηκότα, ἃ. Ὀ. ο. ἅ. 6. τὸν τεθνηκότα, Ὦ.. Κ. 
Ὁ, ὡς ἂν δυνάμεθα, ἃ. ΟΠ τᾶν ἱπαϊοαΐο δυναίμεθα. 

᾿ 
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Ἅ -“ ς ιφ ν ΄ ΄ “ ἴω ῇ 

διδοῖεν οἱ θεοί, τὸν κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέ- 
" ο ν» 2 “- »Μ . “ Ἷ 

πεῖν, εἴτε τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς ἔχειν τῶν καλλίστων 
. “- “- 

ἑαυτὸν ἀξιώσαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχά- 
[ων ἤ “- 

γεύν' τοῦ λόγου δὲ ἤρχετο ὧδε. 8. Τὴν μὲν τῶν 

βαρβάρων ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγε: μὲν 
- ͵ 5... "ἢ δ ν ε κα 5 ᾽ ᾿ 3 
Καεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ καὶ ὑμεῖς, οἶμαι. εἰ μὲν οὖν 

΄-Ἤ ᾿ ’ 

βουλενόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας ἰέναι, ἀνάγκη 
τ “ , ΄ » 

ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας καὶ τοὺς στρα- 
τηγούς, οἱ διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν, 
οἷα πεπόνθασιν’ εἰ μέντοι διανοούμεθα. σὺν τοῖς 

ὅπλοις ὧν τε πεποιήκασι δίκην ἐπιθεῖναι αὐτοῖς, καὶ 

τὸ λουπὸν διὰ παντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς 

θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. 

9. τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τις" ἀκού- 
» - - 7 “ « “-“ 

σαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσε- 
΄ Χ Υ , - " -“ μᾺ 

κύνησαν τὸν θεόν: καὶ Ἐενοφῶν εἶπε, Ζοκεῖ μοι, ὦ 

ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς 
“ Ἂς -“" Ὰ ) , Β [ω] “Ὁ ,, 

τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ θεῷ τούτῳ 

θύσειν σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν 

ἀφικώμεθα, συνεπεύξασθαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς 
΄ὔ Ν 2 Ν Ὁ -“ ΄",.Ἃ 57 

θύσειν κατὰ δύναμιν. καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽, ἔφη. 

ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. καὶ ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐκ 

τούτου εὔξαντο καὶ ἐπαιώνισαν. ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν 

θεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε. 
᾽ 

10, ᾿Ετύγχανον λέγων ὅτε πολλαὶ καὶ καλαὶ 

7. τὴν τελευτήν, ἃ. ΜΨ ὮΠΟἢ 15. ΔαΤΊ15581016. ὅ66 Μδίηϊ. ασᾶτη. 
ΤΠ. Ρ. 610. 

8, βουλευόμεθα : βουλόμεθα, ἃ. 
9. πτέρνυται, ἃ.--- ἐπαιώνισαν, Ὁ. α. ἃ, 6. ἢ σ᾿. 1. Κι, ἐπαιών- 

ῃσαν, ἃ. ἐπαιάνισαν, ὃ. Κα. 
10, καλαί : ἄλλαι, ἃ, Ὁ. ο. ἃ, Οοτηρᾶτγο ἃ 8. 



ΤΠ. 11---147 ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ΠΙ. ᾿ς ἐκρ8 
͵ Φ. ἐα ᾿- ’ “- Ν Ἁ . “ 

ἐλπίδες ἡμῖν εἷεν σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς 
-" Ἁ ““ “ Ὁ « Ἁ 4 

μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέ- 
μίοι ἐπιωρκήκασί τε καὶ τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς 
τ δ ᾽ “ 

ὅρκους λελύκασιν. οὕτω δ᾽ ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν 
, ᾽ , ῳ Ἁ , ς “Ὁ ᾿ 7 

πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεούς, ἡμῖν δὲ συμμά- 
χοὺυς, οἵπερ ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ 

“ ν ΟῚ “ 3 μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς μικροὺς κἂν ἐν δεινοῖς ὦσι 
’ ἴω ., ΄ ᾿ 

σώζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. 1]. ἔπειτα δὲ 
“ Ν “-“ , ἴω 

ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν 
, “ “ -“ 

ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν 
7 - - 

προσήκει εἶναι, σώζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ 

πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί: ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν 

καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ στόλῳ ὡς ἀφανι- 
» »“ -“ 

ούντων αὖθις τὰς ᾿Αθήνας, ὑποστῆναι αὐτοῖς ᾿Α4θη- 
ναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. 12. καὶ εὐξά- 

μενοι τῇ ᾳΦρτέμιδι ὁπόσους ἂν κατακάνοιεν τῶν 
7 ἢ , ΄, “ “-“ 

πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας καταθύσειν τῇ θεῷ, 
“-᾿ “ 7 “- 

ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς κατ᾽ 
Ν Ν “- 

ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν' καὶ ἔτι καὶ νῦν ἀπο- 
΄ Μ . ““ [ 2 ! 

θύουσιν. 18. ἔπειτα ὅτε Ἐέρξης ὕστερον ἀγείρας 
Φ' Ν Ὰ 

τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ τὴν ᾿ Ελλάδα, 

καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων 

προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν 
»“ Ἁ ’ 

ἔστι μὲν τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια; μέγιστον δὲ 
»" ’ »"" 

μαρτύριον ἡ ἐλευθερία τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς 
. ΄ ᾿ ᾿] [Ὰ » ’ Ἁ 5» 

ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε' οὐδένα γὰρ ἄνθρωπον 
δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων 

μα ᾽» Ν Ἁ δε" ν κ 

μέν ἐστε προγόνων. 14. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ ὡς 

11. αὖθις, 8. Ὁ. ο. ἃ. 6. . 



100 ᾽ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Π1Π. 1ὅ---Ἰ8. 
Ψ “ Ν ὑμεῖς καταισχύνετε αὐτούς: ἀλλ᾽ οὔπω πολλαὶ 
Φ ΄ ᾽ - ἡμέραι ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων 

"4 »“ “Ὁ ΄“ὉἍ]) 

ἐκγόνοις πολλαπλασίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν 
«τοῖς θεοῖς. 15. καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου 

Ι Υ Φ' ως Υ͂ “Ὁ ν: ῇ Ν [ 

βασιλείας ἄνδρες ἦτε ἀγαθοί: νῦν δ᾽ ὁπότε περὶ τῆς 

ὑμετέρας σωτηρίας ὁ ἀγών ἐστι; πολὺ δήπου ὑμᾶς 
προσήκει καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους εἶναι. 
10. ἀλλὰ μὴν καὶ θαρσαλεωτέρους νῦν πρέπει εἶναι 
πρὸς τοὺς πολεμίους. τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες 
αὐτῶν, τό τε πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες, ὅμως ἐτολ- 

μήσατε σὺν τῷ πατρῴῳ φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτούς" 
ἴω ὟΝ τῇ , Ν »" δ», 57 ᾽ “Ὁ [χ , 

νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν ὅτι θέλουσι 
Ν 4 " Ἁ , ς ἴων Υ ὦ 

καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες μὴ δέχεσθαι ὑμᾶς, τί ἔτι 
ς “-“ 7 ͵] “Ὁ Ν κΑ 

ὑμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσθαι; 117. μηδὲ μέντοι 

τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν εἰ οἱ Κυρεῖοι πρόσθεν σὺν 
Ὰ ο , - 

ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. ἔτι γὰρ οὗτοι 
-“ Σ “ 

κακίονές εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων. ἔφευγον 

γοῦν πρὸς ἐκείνους καταλιπόντες ἡμᾶς. τοὺς δὲ 
θέλοντας φυγῆς ἄρχειν πολὺ κρεῖττον σὺν τοῖς πο- 

, , Ἂ 3 “ ς , , ΜΝ, λεμίοις ταττομένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. 
᾽ , 5 [οἷ ᾿ »“ , Α -“ νὴ 3 

18. εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν 
Ψ' [ ω Ν 7 Ἂς ΄ 5 Ν 

ἱππεῖς, τοῖς δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμή- 
ΓΙ ς 4 ς “Ὁ 50Ὸ.Ν Μ Ἃ ,ὔ 7 οἱ 

θητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν 
»᾿ Χ “ 

ἄνθρωποι. ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν μάχῃ οὐδεὶς 
" " ΑΝ, » Ἂ, }] 7 - 

πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ 

14. ἐγγόνοις, ἃ. Ὁ. 6. --- ἡμῶν, ἃ. Ὁ. α. ἃ, 
16. τὸ δὲ πλῆθος, ἃ. Ὁ. ο. --- πατρῴῳ, ἃ. Ὁ. 6. ἃ. 6. ἢ. : πα- 

τρίῳ, ἢ). Καὶ. 
17. κύριοι, ΜΙ55. κυρεῖοι, Βτοάξουβ. -- ἡττωμένων, ἃ. ἴ, δ. 

ἢ. ἡ. κ. 1..-- γοῦν, ἃ. Ὁ. ο. ἢ σ. 1. Ἰκ, πού, 1: 
18. τὶς αὖ ὑμῶν, Ὁ. Β. Ῥ, Κα, αὖ οπιοα 1 ἃ. Ὁ. ο. 
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δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις 

γίγνηται. 19. οὐκ οὖν τῶν γε ἱππέων πολὺ ἡμεῖς 

ἐπ᾿ ἀσφαλεστέρου ὀχηματός ἐσμεν ; οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ 

ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς μόνον ἀλλὰ 

καὶ τὸ καταπεσεῖν: ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες πολὺ 

μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν ἤν τις προσίῃ, πολὺ δὲ 
μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα. ἑνὶ δὲ 

μόνῳ προέχουσιν οἱ ἱππεῖς ἡμᾶς" φεύγειν αὐτοῖς 
ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. 20. εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν 

μάχας θαῤῥεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι ὑμῖν Τισσαφέρνης 
ἡγήσεται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν παρέξει, τοῦτο 

ἄχθεσθε, σκέψασθε πότερον κρεῖττον Τισσαφέρνην 
ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων ἡμῖν φανερός ἐστιν, 

ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόντες ἡγεῖσθαι κελεύωμεν, 
οἱ εἴσονται ὅτι ἤν τί περὶ ἡμῶς ἁμαρτάνωσι περὶ 

τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα ἁμαρτάνουσι. 21. 
τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ὠνεῖσθαι κρεῖττον ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς ἧς οὗτοι παρεῖχον, μικρὰ μέτρα πολλοῦ 

ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς λαμβά- 
νειν, ἤνπερ κρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν 
ἕκαστος βούληται. 22. εἰ δὲ ταῦτα μὲν γιγνώσκετε 
ὅτι κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς ἄπορον νομίζετε 

εἶναι καὶ μεγάλως ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆναι διαβάντες, 

19. οὐκοῦν, 1). Β. Ρ. ψ!Πουΐ ἀπὰ [ζ. τι ἃ ποίθ οὗ ἰηἰοῦ- 
τοσδίϊοη δῇεν ἐσμέν. ---ἐπὶ τῆς γῆς, Β. --- πολὺ δ᾽ ἔτι μᾶλλον, 
Β. --- ἑνὶ δὲ μόνῳ, ἃ. Β. δέ οἵη. 1). Ρ. Κ. . 

20. ὑμῖν Τ.. ἃ. Ὁ. ο. ἀ. ἢ ρ. 1. Κι 1. ἡμῖν, Ὁ. Ρ.---σχώματα, 
8. "- 6. ἢ. σ΄, 1. Κι τὰ σώματα, Β. Κ. 

22. ὅτι οὕτω κρείττονα, 6. Ἠ. -- πάντες μ. γ. οἱ ποτ.: ἃ. ΟἸΪ 18 
μὲν δῃά οἱ. ---- εἰ καὶ πρόσω, Ὁ. ο. ἀ. 6. ἢ. εἰς καὶ πρ. ἃ. ἢν, 
10... ΤΤΠε Ἰαϊέθυ. ἄρρβαὶβ ἴο Ογτορεαϊΐα, 1Π1. 8. 60. --- προ- 
σιοῦσι, ἃ. ἔ, 6. 



102 ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ. [ΓΙ 98--2ὅ. 
, Β΄ ἋΣ α Ν γέ: ΄ 

σκέψασθε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν 

οἱ βάρβαροι. πάντες μὲν γὰρ οἱ ποταμοί, εἰ καὶ 
, - - » Ϊᾶ ΠῚ - κ Υ̓ 

πρόσω τῶν πηγῶν ἄποροι ὦσι, προϊοῦσι πρὸς τὰς 
ἣν Ἁ ’ ᾽ Χ Ν Γ ᾿ς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχοντες. 

5 Ν 7 Δ᾽) ε ν ᾿ ς [. 

28, εἰ δὲ μήθ᾽ οἱ ποταμοὶ διοίσουσιν ἡγεμών τε 
Ν ς ΠῚ - ἠδ᾽ ἃ - Ὁ“ » 7 

μηδεὶς ἡμῖν φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε ἀθυμητέον. 
2 ᾽, Ν Ἶ ΄ ἃ Σ Ἃ ὡς ἿΣ 
ἐπιστάμεθα γὰρ Μυωντσούς, οὗς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν 

βελτίους εἶναι, οἱ βασιλέως ἄκοντος ἐν τῇ βασιλέως 
, “ Ἂς 2 “ ἊΝ 7 

χώρᾳ πολλὰς τε καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πό- 
5" ἴω Ἂ 7 Χ ͵ εξ ἊἝ 

λεις οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα δὲ Πισίδας ὡσαύτως" 

“Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς πεδίοις τὰ 

ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν καρποῦνται. 
24. καὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω: φανε- 
ροὺς εἶναι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευά- 

ζεσθαι ὡς αὐτοῦ που οἰκήσοντας. οἷδα γὰρ ὅτι καὶ 

Μυσοῖς βασιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, 

πολλοὺς δ᾽ ἂν ὁμήρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν, καὶ 
« , 7 3, ἢ 3 - Ν γ Ἃ ᾿ Φ ὁδοποιήσειέ γ᾽ ἂν αὐτοῖς καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βού- 

“ 3 

λοιντὸ ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν γ᾽ ἂν οἶδ᾽ ὅτε τρισάσμενος 

ταῦτ᾽ ἐποίει, εἰ ἑώρα ἡμᾶς μένειν ππαρασκευαζομέ- 

γους. 2ὅ. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μὴ ἂν ἅπαξ μάθωμεν 

ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ 
καὶ Περσῶν καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθέ- 

. “ Ἁ Φ ς 4 τὶ ; 

γοις ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ οἱ λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα 

23. διοίσουσιν, ἃ. Ὁ.ο. ἃ.  ρ. 1... Ἔδιήσουσιν Ὦ, Ρ. Κα. ΟοΡ. 
ΙΝ. 1.8. ΥΟδυὶ. 4.9. --- οἱ βασιλέως χώρᾳ ἄκοντος, 6. οἵ ἐν τῇ 
βασιλέως χώρᾳ ἄκοντος, 5.᾽5 σοπ]θοίαγα, --- τὴν τούτου, Κι. 

94, ἔφην Μ55. Κ. φαίην, (ὐδϑία]ο. 1). Β. Ρ, -- αὐτοῖς, 
Μογταβ: αὐτούς, Μ͵585. Ἔχορρέ [Κ. ψῃ θοῇ [85 αὐτάς. ---- παρασκευ- 
αζομένους : κατασκευαζομένους, ἃ. Ὁ. ο. ἅ. 6. ψΒΙΟΝ ποτὰ, {Π6 
ΟΥ̓ ΕἾΟΒ βαν, 15 ῃοῦ ἔοαπα ΜΠ π6 ἸηΠηνα δῖοι 1. 

2. μεγάλαις : μεγίσταις, ἃ. ὃ. ο. ἃ. 
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τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. 260. δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς καὶ 
͵ . » ᾽ ἣν , Ν Ν ᾿ 

δίκαιον εἶναι πρῶτον εἰς τὴν ᾿Ελλάδα καὶ πρὸς τοὺς 
᾽ , Ὁ ᾽ -“ Ν ᾿) -» » 

οἰκείους πειρᾷσθαι ἀφικνεῖσθαι, καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς 
“ « ΓΕ, " γφλ ᾽ α ᾿ Ξ- 
Ελλησιν ὅτι ἑκόντες πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν 

οἴκοι σκληρῶς ἐκεῖ πολιτεύοντας ἐνθάδε κομισαμέ- 
, ς » 2 Ν Ἁ ᾿ Ὡ ΄ 

γνοὺς πλουσίους ὁρᾶν. ἀλλὰ γὰρ, ὦ ἄνδρες, πάντα 
ταῦτα τἀγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστί. 

27. τοῦτο δὴ δεῖ λέγειν πῶς ἂν πορευοίμεθά τε ὡς 
) ΄ ᾿ » ΄ ΄ ς ΄ 

ἀσφαλέστατα καὶ εἰ μάχεσθαι δέοι ὡς κράτιστα 
μαχοίμεθα. πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη. δοκεῖ μοι κα- 

τακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη 
[2 “ Ὁ ᾿ ᾿Ν 3 Ὁ ΕΝ ΄ 

ἡμῶν στρατηγῇ. ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπη ἂν τῇ 
“ , .  Κ Χ Ν Ν 

στρατιᾷ συμφέρῃ" ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατα- 
“- ΑΡ Ν  . Δ ᾽ 

καῦσαι. αὗται γὰρ αὖ ὄχλον μὲν παρέχουσιν ἄγειν. 
- ν ᾽ ἈΝ 

συνωφελοῦσι δ᾽ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς 
, Ψ, “ 

τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. 28. ἔτι δὲ καὶ τῶν ἄλλων 
- Ἄ 7΄ 

σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν πλὴν ὅσα πολέ- 
[ον ͵ “ - 

μου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι 
᾿ ξ “-“ ᾿ »“"» Ὁ 3 [4 ᾿ 7 Ἀ 

μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ 
“ Ἂ Χ “ 

σκευοφορῶσι. κρατουμένων μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι 
΄ ᾽ , Ἃ Ὰ “ Ν Ἃ 

πάντα ἀλλότρια: ἢν δὲ κρατῶμεν, καὶ τοὺς πολεμί- 
Ν ΄ ε , ἢ ε , 

ους δεῖ σκευοφόρους ἡμετέρους νομίζειν. 29. λοιπόν 

μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι. ὁρῶτε 
γὰρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν 

“ , 

ἐτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς στρατη- 

26. οἴκοι σκληρῶς ἐκεῖ, ἃ.Ὁ.ς.6.: 1. Θογγοοίοα, οἴκοι σκληροὺς 
ας 

ἐκεῖ, ἃ. οἴκοι κλήρους, ἴ. Κι --- οἴκοι κλήρους, σ. τοῦς νῦν οἶκοι 
ἀκλήρους, 9). Ρ. Β.Κ. 

27. τοῦτο δέ, Β. δή, ομῃ. ἃ. Κ. ---- πορευσώμεθα, ἃ. Ὁ. 6. Ε. 
28. περισσά, ἃ.Ὁ. 6. περιττά, 1). ὅ66 ϑυϊάβ5, ἀπαλλάξας, 

δηὰ Βεκκον. Απροά, ατῶο. νο].1. Ρ. 414. 
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γοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὄντων μὲν τῶν 

ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι ἡμᾶς 

σθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἃ περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχον- 
» ΄ Ἃ ΑΞ Υ 3 ῇ « ἴω » , 

τᾶς ἀναρχίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. 

80. δεῖ οὖν πολὺ μὲν τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέ- 
ρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, πολὺ δὲ τοὺς 
ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον 

“ »᾽ » Ἃ , ἋἊ 7] ΕῚ “ 

τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν. 31. ἢν δέ τις ἀπειθῇ, 
“Ἃ ! Χ 5. ξ “ 3 Ψ' ; ἢν ψηφίσησθε τὸν ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν 

-“ ν ΄ « φ , “- 

τῷ ἄρχοντι κολάζειν, οὕτως οἱ πολέμιοι πλεῖσπον 

ἐψευσμένοι ἔσονται τῇδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους 
»“ » » “νοι ἂχ Ἄ δι » ἃ 2 

ὄψονται ἀνθ᾽ ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέ- 
- 3 » Ν Ν Ἀ , 

Ψψόντας κακῷ εἰναι. 82. ἀλλὰ γὰρ καὶ περαίνειν' 

ἤδη ὥρα: ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι αὐτίκα παρέσονται. 

ὅτῳ οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχειν, ἐπικυρωσάτω ὡς: 
Ἕ σ " υ ᾽ ’, Ε , τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. εἰ δέ τι ἄλλο βέλ- 

Ἃ 4 ἤ Ἀ ᾿ 5 » ᾿, τίον ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης διδάσκειν.. 
παντες γᾶρ κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα. 

- ᾿ς 

38. Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν, ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν» 

τινος ἄλλου δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ἐενοφῶν, καὶ 
“ἅ» »“ “Ὁ“ ς 

αὐτίκα ἐξέσται ποιεῖν" ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς. 

τάχιστα ψηφίσασθαι ἄριστον εἶναι: καὶ ὅτῳ δοκεῖ 
“ “ Ψ ταῦτα; ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. 

»"» 3 ͵ 

84. ἀναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ἐενοφῶν, ἾΩ ἄνδρες, 
Ὁ Ὁ “ , ἀκούσατε ὧν προσδοκᾶν δοκεῖ μοι. δῆλον ὅτι πο- 

΄, ς- ΤΟ σεν τς ἢ τ  Ῥ ἿΝ ΤΥ 9 , ρεύεσθαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ ἐπιτήδεια" ἀκούω, 
“ , 3 

δὲ κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλεῖον εἴκοσι σταδίων ἀπε- 

29, λαβόντες, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. λαβόντας, 188 οἴμοῦ ΜΒ, 
ΘΠ ἐὐρὺδ᾽ ἐνὶ, 9. ΒΟΚ. 
84. προσδοκᾶν, Μ55. προσδεῖν, ὙΥ̓ για ΠΌΔοἢ, 1).Β. 
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χούσας" 86. οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμι εἰ οἱ πολέμιοι, 
ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν παριόντας διώκουσί 

τε καὶ δάκνουσιν ἢν δύνωνται, τοὺς δὲ διώκοντας 
φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν. 

80. ἔσως οὖν ἀσφαλέστερον ἡμῖν πορεύεσθαι πλαί- 

σιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων, ἵνα τὰ σκευοφόρα 
ἣν Ὰ » » ᾽ ΄ " ᾽ 5 “ 

καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ εἴη. εἰ οὖν νῦν 

ἀποδειχθείη τίνα χρὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ τὰ 

πρόσθεν κοσμεῖν, καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκατέ- 
Ξ ͵ δοῦν ἢ “- ᾽ Ν Ἐπ᾿ 

ρων εἶναι, τίνας δ᾽ ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν ὁπότε 

οἱ πολέμιοι ἔλθοιεν βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ 
, “- ἃ ᾽ Ἁ “ , ΕῚ Χ ' 

χρώμεθ᾽ ἂν εὐθὺς τοῖς τεταγμένοις. 87. εἰ μὲν οὖν 
ΒΩ ΄ ς - » 3 , ᾿ ᾽ Ν ΄ 

ἄλλος τις βέλτιον ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω: εἰ δὲ μή, 

Χειρίσοφος μὲν ἡγείσθω, ἐπειδὴ καὶ “ακεδαιμόνιός 

ἐστι τῶν δὲ πλευρῶν ἑκατέρων δύο τῶν πρεσβυτά- 
τῶν στρατηγοὶ ἐπιμελείσθων' ὀπισθοφυλακῶμεν δ᾽ 
ἡμεῖς οἱ νεώτεροι ἐγώ τε καὶ Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. 

38, τὸ δὲ λοιπὸν πειρώμενοι ταύτης τῆς τάξεως βου- 
λευσόμεθα ὅ,τι ἂν ἀεὶ κράτιστον δοκῇ εἶναι. εἰ δέ »ἭἬ ᾿ Η 
τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέ- 

λεγεν, εἶπεν, “Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν 

χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. 39. Νῦν τοίνυν, ἔφη, ἀπιόντας 

86. εἴη, ἃ. Ὁ. 4.6. Β. Ρ. ἢ, Ὁ. Κ. εἴη 15 ργθίδγδθ]θ, Ὀυΐ πού 
ἴου 8 τθάβοη ΜΏΙΟῆ Ῥ. ρἶναϑβ. ---- ἀποδειχθεῖεν τίνας 5015 
ΝΙ55. 

57. ἡγείσθω, Ὁ. 4. Α. ἡγεῖτο, ἃ. ἴῃ6. οἴμπονῦ ΜϑΚ. ἡγοῖτο. 
--πρεσβυτέρων, Ὁ. --- στρατηγοί, ἃ. 6. ἢ. '. Κ.1. Α. Β. Ρατῖθ 
Μ155.. ποὺ τηϑθηζοημθα, στρατηγώ, 1).Ρ.Κ.-- ἐπιμελείσθων, ἃ. 
ἐπιμελοίσθην, ὃ. -- ὀπισθοφυλακοῖμεν, ἃ. Ὁ. 6. --- νεώτεροι; ἃ. δ. 
ἃ. 6.5. Β, νεώτατοι, Ὁ). Ρ. Κ. --- τὸ : τῶν, ἃ. τῷ, Ὁ. ἀ. Ἡ. 1. Κ. 
ἴ Ὰς 

88. δοκῇ, Ὁ. δοκεῖ, ἃ. θ. δοκοίη, Β. Ῥ, 
89, (τοίνυν), Ῥ. --- εἴ τις δέ, ἃ. Ὁ, εἴ τίς ἔγεν, Ρ. 

Εὖ 
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“ “ Ἂν, ,ὔ ν ἼΕΛ ς “ ᾿ ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν τοὺς 

νι ͵ ᾽ “ὋΣ “- Κ ων » ἣν Δ 

οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι" 
ἀντ δ » , δον οὐ κῇ οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν ὅστις τε ζῆν 

-“ »“" “- Ν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν: τῶν μὲν γὰρ νικώντων 

τὸ κατακαίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν 

ἐστί: καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πει- 
κῃ Ν Δὰ ὯΣ “ ΄, 

ράσθω:" τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σώζειν 
ω ΄ καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν. 

{Π. Τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν, καὶ ἀπελθόν- 

τες κατέκαιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ 
“ ε “ 

περιττῶν ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, 
δ ἘΣ, ᾿) 3 “ ΌΧ “ ͵7 

τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐῤῥίπτουν. ταῦτα ποιήσαν- 
-» ω -“ 

τες ἠριστοποιοῦντο. ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν 

ἔρχεται Μιθριδάτης σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριάκοντα, 

καὶ καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον λέγει 

ὧδε. 2. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες “Ελληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς 

ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ νῦν ὑμῖν εὔνους" καὶ 
᾿] 7 ἢ 4 Ἂ ἴω] , ψ' » 3 ς “ 

ἐνθάδε εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. εἰ οὖν ὁρῷην 
ς ΄-“ ͵ , ὄ 5 Ἃ οἿ 

ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς 

ὑμᾶς καὶ τοὺς θεράποντας πάντας ἔχων. λέξατε οὖν 

πρὸς με τί ἐν νῷ ἔχετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ 
“ : “ Ὰ ῇ “ 

βουλόμενον κοινῇ σὺν ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. 

8, βουλευομένοις τοῖς στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνα- 

σθαι τάδε: καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος" ᾿Ἡμῖν δοκεῖ, εἰ μέν 
τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσθαι τὴν 
χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα: ἢν δὲ τις ἡμᾶς 

“ «ς συ, 9 ΄ - ’ ἕξ Ἅ ΄ 

τῆς ὁδοῦ ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώ- 

2, καὶ ἐνθάδε δ᾽, ἃ. Ὁ. Β. (δ᾽), ΡΒ. --- λέξ. οὖν, ἔφη, Β. -- ὡς 
πρὸς φίλον, Β. 

8. εἰ μ. ἃ. Ὁ. ἔἜἦν Ἐ, Ρ. Κ, --- δυναίμεθα, ἃ. 6. 



ΠΙ.4-.1] ΑἈΝΑΒΑΒΙΒ, ΗΙΙ. 107 

μεθα κράτιστα. 4. ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο Μιθριδάτης 

διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. 
ἔνθα δὴ ἐγυγνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ 
τῶν Τισσαφέρνους τις οἰκείων παρηκολούθει πίστεως 
ἕνεκα. ὅ. καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς 

“ Ψ μ ᾿. Ν , , “ 
βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασθαι τὸν πόλεμον ἀκή- 

με » ᾽ ᾿ “ ,ὔ ,» δι...» ρυκτον εἶναι ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν. διέφθειρον 

γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε λοχα- 
Ν ͵ ’ὔ ᾽ ΄ Ἁ Ὑ » Χ 

γὸν διέφθειραν Νίκαρχον ᾿Αρκάδα, καὶ ὥχετο ἀπιὼν 
Ν Ἁ ς Ν 

γυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι. 
06. Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν 

Ζαπάταν ποταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ ὑπο- 

ζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ υγ χ ᾿ὸ δὰ κἂν»... - 
προεληλυθότων αὐτῶν ἐπιφαίνεται πάλιν ὁ Μιθρι- 
δάτης ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους, καὶ τοξότας καὶ 

, ς ͵ ΄ » Χ Ἁ 

σφενδονήτας ὡς τετρακοσίους μάλα ἐλαφροὺς καὶ 

εὐζώνους, καὶ προσήει μὲν ὡς φίλος ὧν πρὸς τοὺς 

Ἕλληνας. 7. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο, ἐξαπίνης οἱ 
μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ ὑππεῖς καὶ πεζοί, οἱ δ᾽ ἐσ- 

7 . , « Ῥω ΄΄ “Ὁ 

φενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον. οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν 
« Γ », ᾿ - Ε] , γ 507 Ελλήνων ἔπασχον μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν. 

“ “ “ ͵ “ “ ᾿ 

οἵ τε γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον 
αἱ ὟΝ ,,} » - “ ΄ 

καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντου 

οἵτε ἀκοντισταὶ βραχύτερα ἠκόντιζον ἢ ὡς ἐξικνεῖ- 

4. ὑποπέμπτος, 6. ἴ. σ. ὑπόπτως, ἃ. δηα {Π6 τεβί ὕποπτος. 
6. Ζαπάταν, 8}1} ἴῃ Μ5Μ. παν Ζάτην. Οορ. 1]. ὅ. 1. -- 

τῷ μέσῳ, Ὁ. Β. 
7. ἐγένετο, Ὦ.. --- βραχύτερον, ἴ. σ. ἢ. 1. Κ.1. Α. Ρ. βρα- 

χύτερον 18 ΤΏΟΓΘ οοηδίβίθηΐ ΜΠ ΟΟΙηπΟὴ ἀξᾶρα {πῃ βρα- 
χύτερα. 
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σθαι τῶν σφενδονητῶν. 8. ἐκ τούτου Ἐενοφῶντι 
ἐδόκει διωκτέον εἶναι" καὶ ἐδί ὧν ὁ ὃν καὶ τέον εἶναι" καὶ ἐδίωκον τῶν ὁπλιτῶν καὶ 
πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυλακοῦντες" 

΄ ᾿ 50} ,ὔ ο ᾿ ι διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολεμίων" 

9. οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν τοῖς “Ελλησιν οὔτε οἱ πε- 
Χ ἣν Ἁ » ἴω ἠά 5 4 

ζοὶ τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο κατα-- 

λαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ: πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε 
33 ᾽ Ἂν “3 ’ὔ ὡ» «ς Ἀ 

ἣν ἀπὸ τοῦ ἄλλου στρατεύματος διώκειν. 10. οἱ δὲ 

βάρβαροι ἱππεῖς καὶ φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς 
τοὔπισθεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν ἵππων, ὁπόσον δὲ 
προδιώξειαν οἱ “Ἐλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐπανα- 

“Ἅ ᾿ ἔδ “ »“» «ς ᾿;, Ὁ" 

χωρεῖν μαχομένους ἔδει. 11]. ὥστε τῆς ἡμέρας ὅλης 

διῆλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ 

δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. ἔνθα δὴ πάλιν 
2 Ι 5 Α , Ν ς ᾿ “ 

ἀθυμία ἣν. καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν 
στρατηγῶν Ξενοφῶντα ἡτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς 

φάλαγγος, καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολε- 
μίους οὐδὲν μῶλλον ἐδύνατο βλάπτειν. 12. ἀκούσας 
δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτε ὀρθῶς ἠτιῶντο, καὶ αὐτὸ τὸ 
Μ 3 -“ ᾿ » ᾽ }] Α͂ Μ ᾽ Ζ 

ἔργον αὑτοῖς μαρτυροίη. ἀλλ ἐγὼ, εφη. ἠναγκά- 
, 3 Ν 4 6 ΄ἊὉ οἱ [ω] , »“Ὁ) 

σθην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κακῶς 

μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐ δυναμένους. 18. 

ἐπειδὴ δὲ ἐδιώκομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε" κα- 
“- Ν ΄ - »5ῸΧ “ 5 ΄ δὲ 

κῶς μὲν γάρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς 
πολεμίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ πάνυ χαλεπῶς. 14. τοῖς 

8. τῶν τε ὁπλ. ὃ). Ρ. --- τῶν πελτ. 1). Β. Ρ. Καὶ, τῶν ογοϊ ρα 
ὙΣ1 ἃ. 

10. διώξειαν, ἃ. 6. 
11. ἠδύνατο, ἃ. 
12. ὁ Ξενοφῶν, Β. Ῥ. --- ἠἡτιῶντο : 

7θοΐυτα. 

;ὔ 

Ἐκαἰτιῷντο ἢ, Ῥ.᾿8. οοῃ- 
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οὖν θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν 
ὀλίγοις ἦλθον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶ- 

σαι δὲ ὧν δεόμεθα. 15. νῦν γὰρ οἱ μὲν πολέμιοι 
τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ Κρῆτες 

ἀντιτοξεύειν δύνανται, οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες 

ἐξικνεῖσθαι" ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ 

οἷόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν 
ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων 

καταλάβοι ἐκ τόξου ῥύματος. 16. ἡμεῖς οὖν εἰ μέλ- 

λοιμεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασθαι βλάπτειν 

ἡμᾶς πορευομένους, σφενδονητῶν τε τὴν ταχίστην 

δεῖ καὶ ἱππέων. ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι 
ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλούς φασιν ἐπίστασθαι 
σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέ- 
ρεσθαι τῶν Περσικῶν σφενδονῶν. 17. ἐκεῖναι γὰρ 
διὰ τὸ χειροπληθέσι τοῖς λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ 
ἐξικνοῦνται, οἱ δὲ ᾿όδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπί- 

στανται χρῆσθαι. 18. ἢν οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα 

τίνες πέπανται σφενδόνας, καὶ τούτῳ μὲν δῶμεν 
αὐτῶν ἀργύριον, τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο 
ἀργύριον τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγ- 

μένῳ ἐθέλοντι ἄλλην τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως 
τινὲς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. 19. ὁρῶ δὲ 

ὴ 1ὅ. καταλαμβάνοι, 6. καταλαμβάνει, ἃ. ---- ἐρύματος, ἃ. Ὁ. 

' 16. μέλλοιμεν, ἃ. Ὁ. Β. μέλλομεν, Ὦ. Ῥ. Κ, -- τε οπτ 6 
ἴῃ ἃ. Ὁ. 

17. οἱ δέ γε, 1). Β. Ρ. Κι γε οτμηϊ 6 ἴη ἃ. ". Κ. 
18. τούτων τῷ μ. αὐτῶν, Β.Ρ. ὅδ ἰοχὲ Ό]ονΒ ἃ. ἃ, Ὁ. 

- ἐν τῷ τεταγμένῳ, ἃ. Ὁ. ἀἅ. Β.Ρ. ἐντεταλμένῳ, ἢ. ἐντεταγ- 
μένῳ, ὮὨ. Κ. ; 

19, οὗτοί τι: τι ρΡοΓδρ5 ποῖ ἴῃ ἃ. Ὁ, (τι), Ρ. 
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οὶ ΄ ι 

καὶ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν τινας 
-“. ΄ 

παρ᾽ ἐμοί, τοὺς δὲ τῷ Κλεάρχῳ καταλελειμμένους, 

πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους σκευοφοροῦν- 
5 “ 

τας. ἂν οὖν τούτους πάντας ἐκλέξαντες σκευοφόρα 

μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους εἰς ἱππέας κατα- 
σκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιά- 

σουσιν. 20. ἔδοξε ταῦτα. καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς 
΄“- δ 3 7 » “ εἴ 

σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ 
καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντή- 

κοντα; καὶ στολάδες καὶ θώρακες αὐτοῖς ἐπορίσθησαν, 

καὶ ἵππαρχος δὲ ἐπεστάθη Λύκιος ὁ Πολυστράτου 

᾿Αθηναῖος. 

ΙΝ. Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ 

ἐπορεύοντο πρωίαυτερον ἀναστάντες" χαράδραν γὰρ 
“ 9. ὦ ἴω ΄ 

αὐτοὺς ἔδει διαβῆναι ἐφ᾽ ἧ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιθοῖντο 

αὐτοῖς διαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. 2. διαβεβηκόσι 

δὲ αὐτοῖς πάλιν φαίνεται ὁ Μιθριδάτης ἔχων ἱππέας 
, ᾿ Ν Ν Ζ 2 

χιλίους. τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακι- 

σχιλίους" τοσούτους γὰρ ἤτησε Τισσαφέρνην, καὶ 
5 ς ν Ἃ ΄ , νΨ, 

ἔλαβεν ὑποσχόμενος ἂν τούτους λάβῃ παραδώσειν 
3 - Χ . ΄ “ τ “- , 

αὐτῷ τοὺς “Εἵἴλληνας, καταφρονήσας ὅὃτι ἐν τῇ πρόσ- 
“Ὁ 5 , 

θεν προσβολῇ ὀλίγους ἔχων ἔπαθε μὲν οὐδέν, πολλὰ 

δὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. 8. ἐπεὶ δὲ οἱ “Ελληνες 

διαβεβηκότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτὼ στα- 

20. στολάδες : στελλάδες, ἃ. ἔ σπολάδες ἢ, Ῥ΄., ΠΟΙ 15 
Ἡ το ηβοη᾽ 5 οοπ]θοΐαγα Του πα θα οη Ρο]]υχ, ΝΠ]. 70. 

Ἰ. πρωΐτερον, ἃ. Ὁ. ἅ.1. Κα. Β. πρωιαίτερον, Ὦ.. Ρ. Κ,, --- ἐπί- 
θωνται, ἢ.1. Κ.1. Α. ἐπίθονται, Ὁ. 

2. ἐπιφαίνεται, Β. Κὰ. (ἐπὶ) φ. Ῥ. 
9. ὅσον : ὡσεί, ἃ. --- παρήγγελτο, ϑίαρῃ. παρηγέλλετο, 

Μ55. παρηγγέλετο, ἃ. 
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δίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιθριδάτης ἔχων τὴν δύναμιν. 
΄, δὲ ἊἉ -" ἊΝ ξὸ ὃ ᾽ὔ 

παρήγγελτο δὲ τῶν τε πελταστῶν οὖς ἔδει διώκειν, 
καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο θαῤῥοῦσι 
διώκειν ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάμεως. 4. ἐπεὶ 
δὲ ὁ Μιθριδάτης κατειλήφει, καὶ ἤδη σφενδόναι καὶ 

’ 2 ἊὉ » ΄ “ Ὁ“ "“ 

τοξεύματα ἐξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς “Ελλησι τῇ 
, ἈΝ » Ἁ 5" ᾿ς ῇ Ϊ, Υ Ν Ψ 

σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον ὁμόσε οἷς εἴρητο; καὶ οἱ 

ἱππεῖς ἤλαυνον" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον 
λὼΝ Ἁ ὃ 5 ΄ "» ὃ , " 

ἐπὶ τὴν χαράδραν. ὅ. ἐν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρ- 

βάροις τῶν τε πεζῶν ἀπέθανον πολλοί, καὶ τῶν 
“ , 5 “ 4 Ν ᾿ Ζ 5 » ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκτω- 

καίδεκα. τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτοκέλευστοι οἱ 

Ελληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον τοῖς πολε- 

μίοὶς εἴη ὁρᾶν. 
6. Καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον, 

οἱ δὲ “Ελληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς 
5.1. Ὁ ».. 7 ΕῚ ᾿Ν , ᾿ ᾿ 
ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν. 7. ἐν-- 
ταῦθα πόλις ἣν ἐρήμη μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ ἣν 46- 

ρίσσα' ᾧκουν δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μεηδοι. τοῦ δὲ 

τείχους ἣν αὐτῆς τὸ εὖρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος 

δ᾽ ἑκατόν" τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι᾽ 
᾿] ἤ Ν , 7 Ν “τῷ “ 

ὠκοδόμητο δὲ πλίνθοις κεραμίαις" κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν 

λιθίνη τὸ ὕψος εἴκοσι ποδῶν. 8. ταύτην βασιλεὺς 

ὁ Περσῶν, ὅτε παρὰ Μηδων τὴν ἀρχὴν ἐλάμβανον 
Πέρσαι, πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν" ἥλιος 

δὲ νεφέλην προκαλύψας ἠφάνισε μέχρι ἐξέλυπον οἱ 

ὅ. ἐλείφθησαν, ἃ. --- εἴη οτη. ἃ. ἦν, Ὁ. ἃ. 
τι ὃ δὐἰτῆν, δ.ανδς δ᾽ ἦν, ἃ. 
8. ἥλιος, εἴς. 1η6 ΔΙ55. τοδαϊησ, Ἄχοθρῖ τΠδὲ νεφέλην ἰπ Ὀ. 

ἢα58 ἰῆο ν Ἔγαβϑά, απὰ Ρ. ἢδβ νεφέλῃ : ἥλιον δὲ νεφέλη προκα- 
λύψασα. Βτοαδιβ, Μυγοεία5, Η αΐομτη. 1). Ρὶ Κ. 



4, υ ΧΕΝΟΡΠΟΝ ΓΙ. 9---14. 

ὕἷἴ θ Ἀ Ὁ“ δ Ἂ ψ, Ἁ 

ἄνθρωποι, καὶ οὕτως ἑάλω. 9. παρὰ ταύτην τὴν 
, 53 

πόλιν ἣν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν εὖρος ἑνὸς πλέθρου, 
Ἁ Ψ ““ 

τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. ἐπὶ ταύτης πολλοὶ τῶν 
βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν ἀποπεφευ- 

γότες. 10. ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρα- 

σώγγας ἕξ πρὸς τεῖχος ἔρημον μέγα πρὸς τῇ πόλει 

κείμενον" ὄνομα δὲ ἢν τῇ πόλει Μέσπιλα' Μῆδοι δ' 
5 Ζ » - Ἂ. γχ Ν Ν “ “ 

αὐτήν ποτε ᾧκουν. ἦν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίθου ξεστοῦ 
ὦ Ἃ 3 4 “ Ν ἈΝ, Ἣν κογχυλιάτου, τὸ εὖρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος 

7 Δ ΣΝ ᾿ ΄, ᾽ , " 
πεντήκοντα. 11]. ἐπὶ δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο πλίνθινον 

τεῖχος, τὸ μὲν εὖρος πεντήκοντα ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος 
ε [2 ἴω Ν ͵ « Δ ἃ ΄ 

ἑκατόν: τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος ἕξ παρασάγγαι. 

ἐνταῦθα λέγεται ηήδεια γυνὴ βασιλέως καταφυγεῖν 

ὅτε ἀπώλεσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. 12. 

ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς 
οὐκ ἐδύνατο οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ: Ζεὺς δ᾽ 
ἐμβροντήτους ποιεῖ τοὺς ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως 
ἑάλω. 

18, ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρα- 
σάγγας τετταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισ- 

᾿ὰ } ΄ 4“ 3. Ἃ Ε 4 .} » σαφέρνης ἐπεφάνη, οὕς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων 
δι Χ ᾿ ͵ ,ὔ “ ᾿ὴ 7 , 

καὶ τὴν ᾽Ορόντου δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως θυγατέρα 
5) Ἂν ἃ “ »ὔ δι ἐν ὔ Ν 

ἔχοντος. καὶ οὺς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους, καὶ 

οὺς ὁ βασίλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήθει, καὶ 

πρὸς τούτοις ὅσους βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ, ὥστε τὸ 
7 Ἷ ᾿] 7] 3 Ν ϑ. 2 Ἁ » 7 στράτευμα πάμπολυ ἐφάνη. 14. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγέ- 

10. τῇ πόλ. : τῇ οτὰ. Ῥ, Κι. 
11. κύκλου : τείχους, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. Π. --- λέγεται; ἃ. Ὁ. Β. ἐλέ- 

γετο, 1). Ρ. -- Μηδεία, ἃ. Μηδία, Β. Ρ. 
19: ρόντα ἃ. 1 σ. δ ἢ ἘΠΊ ΕΊΡΣ 
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γετο, τὰς μὲν τῶν τάξεων εἶχεν ὄπισθεν καταστήσας; 
Ἀ Ἁ » Ἀ ΄ὔ Ν ᾽ ΄ Ἁ ᾽ 

τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν ἐμβάλλειν μὲν οὐκ 

ἐτόλμησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν 
δὲ ΄ ᾿ ,; »“ » ἃ Ν , 

ἐ παρήγγειλε καὶ τοξεύειν. 16. ἐπεὶ δὲ διαταχθέν- 

τες οἱ ἱΡόδιοι ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ Σ᾽ κύθαι τοξόται 
» ’ Ἁ }] Ἁ «ς 4 ᾽ ’ » ᾿Ὶ Ἁ » 

ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρός, οὐδὲ γὰρ εἰ 
᾽ὔ “Ὁ δι, κὰ δ 8 ΄ ΄ πάνυ προθυμοῖτο ῥάδιον ἦν, καὶ ὁ Τισσαφέρνης μάλα 

ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις 
ἀπεχώρησαν. 106. καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας οἱ μὲν 
᾽ ͵ .-ῷ ὦ ᾿ 4 Ἃ ᾿ “ἢ - ΄, ἐπορεύοντο, οἱ δ᾽ εἵποντο" καὶ οὐκέτι ἐσίνοντο οἱ βάρ- 
βαροι τῇ τότε ἀκροβολίσει: μακρότερον γὰρ οἵ τε 
«. χω “ “ 

Ῥόδιοι τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν πλείστων 

τοξοτῶν. 17. μεγάλα δὲ καὶ τὰ τόξα τὰ Περσικά 
ἐστιν: ὥστε χρήσιμα ἦν ὁπόσα ἁλίσκοιτο τῶν τοξευ- 

μάτων τοῖς Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι τοῖς τῶν 
͵ ͵΄ Χ ᾽ , 7, " 

πολεμίων τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω 
«,ὕὔ ᾽7ὔ ς ͵7ὔ Ν Ν »Ἂ“ " 53 

ἱέντες μακράν. εὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν 
“ , Ἀ ’, [4 “ 2 ᾿Ὶ 

ταῖς κώμαις καὶ μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς 

σφενδόνας. 
Ν ’ Ἁ “ πὶ ’ Ψ΄ Ἁ 

18. Καὶ ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρατοπε- 
«υ ΄ . ῇ » - ς 

δευοντο οἱ “Ελληνες κώμαις ἐπιτυχόντες, ἀπῆλθον οἱ 

βάρβαροι μεῖον ἔχοντες ἐν τῇ τότε ἀκροβολίσει" τὴν 

δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ “Ελληνες καὶ ἐπεσι- 
“ -“ “Ὁ Ὺ 

τίσαντο᾽ ἦν γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ ὃ 

14. Ρ. Πᾶ5 (,) αἴξοσ παραγ.--- ἐμβαλεῖν, Ὁ. ἃ. Β.--- ἐβούλετο 
ὉΓῚ. ἴῃ ἃ. 

1ὅ. Ταχὺ [Ό]]1ον5 ἃ. Ὁ. ἃ. "Σκυθοτοξόται", Ῥ. ----προθυμοῖτο, 
ἃ. ἔ ρ.1.Κ. Β. προὐῤθυμεῖτο, Ῥ. 

10. οἵ (τε), Ρ. ΤῊΪϊΒ τε 185. Παγάϊν δατηϊββι 0] 6 ἢΘΙΘ: 866 
Βογπϑιηδηη᾿ 8 Ποία δπα Ἂσχρδηδίϊοη. 

17. καὶ τόξα, ἃ. Ὁ. ἃ. Ρ. --- ἱέντες : ἱόντες, Ὁ. γῦρον ῥσο- 
ΡΟΒβ685 ἰο τϑδὰ ἅμα ἰόντες Ἰηδίοδα οὗ ἄνω ἱέντες. 
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5 , 3 4 ᾿ ἴω , ΝῚ , 

ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης 
πᾷ ’ 

εἵπετο ἀκροβολιζόμενος. 19. ἔνθα δὴ οἱ “Ελληνες 
3 “ Ι » ΄ Ν᾽ , 2 

ἔγνωσαν ὅτι πλαίσιον ἰσόπλευρον πονηρὰ τάξις εἴη 

πολεμίων ἑπομένων. ἀνάγκη γάρ ἐστιν, ἢν μὲν συγ- 
Ν “ “ 

κύπτῃ τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ ὁδοῦ στενωτέρας 
οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγκαζόντων ἢ γεφύρας, ἐκθλίβεσθαι 

τοὺς ὁπλίτας καὶ πορεύεσθαι πονήρως ἅμα μὲν πιεζο- 

μένους ἅμα δὲ καὶ ταραττομένους" ὥστε δυσχρήστους 
- » 7] » ἿᾺ "᾽ [χ2 ᾿ Ω ἊὉᾳἬὦ) 

εἶναι ἀνάγκη ἀτάκτους ὄντας. 20. ὅταν δ᾽ αὖ διασχῆ 
. , ἾΨΕ Ν ᾿ , , ΄ 

τὰ κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκθλιβομέ- 

γους καὶ κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ 

ἀθυμεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας τῶν πολεμίων ἑπομέ- 
, τὰ νων. καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ἢ ἄλλην τινὰ 

διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι πρῶ- 
. ΕΣ , Φ 3 - -» ͵ 

τος" καὶ εὐεπίθετον ἦν ἐνταῦθα τοῖς πολεμίοις. 21. 
ἴω ὔ : ἃ 

ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, ἐποίησαν ἕξ 
, Ρ) Ν .ς Ἂν » Ν Ὰ Ἂ 4 

λόχους ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν, 
Ἀν ὦ “ δ Ἂν » ΞΖ 

καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας καὶ ἄλλους ἐνωμοτάργχας. 

οὗτοι δὲ πορευόμενοι ὁπότε μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα 

ὑπέμενον ὕστεροι οἱ λοχαγοί, ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν τοῖς 
, “ , “ 

κέρασι, τότε δὲ παρῆγον ἔξωθεν τῶν κεράτων. 22. 
ς ΄ Ν “ἢ ς Ἂ ω ἢ Ν δ 

ὁπότε δὲ διάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ πλαισίου; τὸ μέ- 
΄ ᾿ ἣν [4 ᾿ 

σον ἀνεξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενώτερον εἴη τὸ διέχον, 
΄ “ 

κατὰ λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, κατὰ πεντηκοστῦς, εἰ 
Ν 3 

δὲ πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας" ὥστε ἀεὶ ἔκπλεων 

19. ἔνθα δέ, ἃ. ---- πλαίσιον ἰσόπλευρον. ὅδε Αττίδηι5, Τ᾽ δοῖ. 
Ρ. 69. εα. ΒΊΙαπο., ἀπα ϑδυϊάδδβ, πλινθωτον. 

21]. ἐποίησαν, ἃ. Ὁ. 6. ἐποιήσαντο, 1). Β.. Ρ. Κ. -- οὗτοι δὲ 
ονν νοΐ λοχαγοί, {6 τοδαϊπρ οἵ ἃ. Ὁ. ἃ. ΒΊΟΝ 15 Δα ΠῚ15510]6 : ΤῸΓ 
οὗτοι Β0Π16 ΟΥ165 Βαρσοβί οὕτω : οἱ λοχαγοὶ ΑἰἴεΥ πορευόμενοι, 
ἴθ 1). ΒΡ. Κι; Κι. ργύόροβεβ πορευομένων.---- τότε δέ: τοὺς δέ, 
ἃ. Ὁ. ἃ. αᾳ. 
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εἶναι τὸ μέσον. 28. εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέου 

διάβασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ ἐν τῷ 
’ὔ . Ἀ ὃ , τ Ν Μ δέ »“- 

μέρει οἱ λοχαγοὶ διέβαινον" καὶ εἴ που δέοι τι τῆς 

φάλαγγος, ἐπυπαρῆσαν οὗτοι. τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπο- 
’ Ὰ ͵ «ς Ι δὲ Ν 

ρεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας. 24. ἡνίκα δὲ τὸν 
πέμπτον ἐπορεύοντο εἶδον βασίλειόν τι καὶ περὶ αὐτὸ 

’ δ Ἁ να δ'ῳνΝ Ν ν ͵ -“ ὃ Ν 

κώμας πολλάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὰ 
᾽ “ Π »“» Ἁ ἴω 

γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οἱ καθῆκον ἀπὸ τοῦ 
» ᾿΄ α Δ ὦ ς ΄ δ ἫΝ ο ν᾽ , 
ὄρους ὑφ᾽ ᾧ ἣν ἡ κώμη. καὶ εἶδον μὲν τοὺς γηλόφους 
» .ῳω ς 3 4 “ , » 

ἄσμενοι οἱ “Ἕλληνες, ὡς εἰκὸς τῶν πολεμίων ὄντων 
φ 7 - ᾿] ᾿ ἃ , ᾿ “Ὁ ῇ ᾽ , 

ἱππέων" 2ὅ. ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐϊς τοῦ πεδίου ἀνέβη- 

σαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον, κατέβαινον ὡς ἐπὶ τὸν 
μι, » , ᾽ “ 2 , ς ΄ 

ἕτερον ἀναβαίνειν. ἐνταῦθα ἐπυγίγνονται οἱ βάρβαροι 

καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλλον, ἐσ- 

φενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων: 26. καὶ πολλοὺς 
πο ἝΝ .8 “ ς 4 [4 

ἐτίτρωσκον καὶ ἐκράτησαν τῶν ᾿Εἰλλήνων γυμνήτων, 

καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν ὅπλων ὥστε παν- 
΄ ΄ Ἁ δ , Ψ 3 » “ιν 

τάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι ἦσαν ἐν τῷ ὄχλῳ 
"᾿ ἃ ς -“ Χ ς 4 2 ς Ἶ 

ὄντες καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται. 27. ἐπεὶ 

δὲ πιεζόμενοι οἱ “Ελληνες ἐπεχείρησαν διώκειν, σχολῃ 
᾿, ϑυιν ἣν ὯΝ » “- ε - » ς- Ἁ 

μὲν ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες, οἱ δὲ 

πολέμιοι ταχὺ ἀπεπήδων. 28, πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν 
πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ 
δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο; ὥστε ἀπὸ τοῦ τρί- 

του γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας 

πρὶν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον 

28. ἐπεὶ παρήεσαν, ἃ. Ὁ. 
2ὅ. καὶ 18 ᾿ηβογῖθα δου γήλοφον ὈΥ δίορμδη. Ὦ. Β. Ρ. Κὶ., 

δηα (,) 15. ραΐ δῇ ἀναβαίνειν. ---- ἀναβαίνειν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. Β. Ρ. 
ἀναβαῖεν, Ὦ. Κ. ᾿ 

20. ἐτίτρωσκον, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. κατετίτρωσκον, Ὁ). Β. Ρ. Κ. 
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πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. 29. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο 
ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολεμίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο᾽ οἱ 

πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, δεδοικότες μὴ ἀποτμη- 

θείησαν καὶ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν γένοιντο οἱ πολέμιοι. 
90, οὕτω τὸ λουπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οἱ μὲν 

Ἄν ΕΑ, Ν Ν , ς δὲ Ν ΟΥ̓ΨΕ,. ᾿] 

τῇ ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπι- 
παριόντες, ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας καὶ ἰατροὺς κατέ- 
στησαν ὀκτώ πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ τετρωμένοι. 

91. ᾿Ενταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρω- 
», Ὁ ἈΠΟ τα 5 ᾿ ο τὰ 5) 

μένων ἕνεκα καὶ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, ἄλευρα; 

οἶνον, καὶ κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. 
ἴω ἣν ,ὔ "' ἴω 7Α “ ͵7ὔ 

ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα ἣν τῷ σατραπεύοντι τῆς χώ- 
ραᾶς. τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. 
82. ἐπεὶ δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ 
δυνάμει, ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ 
πρῶτον εἶδον κώμην καὶ μὴ πορεύεσθαι ἔτι μαχομέ- 
γους" πολλοὶ γὰρ ἦσαν ἀπόμαχοι οἱ τετρωμένοι καὶ 

οἱ ἐκείνους φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ ὅπλα 
΄, 3 Χ Χ , ε . ᾿ δεξάμενοι. 88. ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχεί- 

ρῆσαν αὐτοῖς ἀκροβολιζεσθαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν 
΄ ’ὔ Ἃ - δὶ τ Ἃ 

κώμην προσιόντες; πολὺ περιῆσαν οἱ “Εἴλλχηνες" πολὺ 
Ἁ Ἁ 3 "ἃ «ς “ 3. 7 οι... ἀδι' γὰρ διέφερον ἐκ χώρας ὁρμῶντες ἀλέξασθαι ἢ πορευ- 

ὄμενοι ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. 84. ἡνίκα 
[υ 

δ᾽ ἣν ἤδη δείλη, ὥρα ἦν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις" οὔ- 

90. ἰατροί, ἃ. 
92. ἐδίδαξεν, οοηρ. δυάδα, ἐδίδαξε --- οἵ ἀπομαχοί, ἃ. Ὁ. 6. 
99. διέφερον ... . πορευόμενοι ΤΕρΡΓΘΒΘηΐβ {Π6 ΓΘ Δ] τηθδηϊηρ, 

οὗ 116 τϑδάϊηρβ οὗ ἃ. Ὁ. 6. δπᾷ 15 δαορίοα Ὀγ Ὁ. Β.: Ρ. Πᾶ5 
τἀ Κθὴ {Π6 τοδαϊηρ οὗ δυ]άδ5, ἀλέξασθαι : “ διέφερεν... ὁρμω- 
μένους... .προπορευομένους,᾽" Ἔχορρί {Παΐ ἢ Πδ5 πορευομένους: 

εὐν διέφερεν «. .. ὁρμῶντας... πορενομένους, Κὶ. 
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ποτε γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τοῦ 

Ἑλληνικοῦ ἑξήκοντα σταδίων, φοβούμενοι μὴ τῆς 

νυκτὸς οἱ Ἕλληνες ἐπιθῶνται αὐτοῖς. 8. πονηρὸν 

γὰρ νυκτὸς ἐστι στράτευμα Περσικόν, οἵ τε γὰρ 

ἵπποι αὐτοῖς δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πεποδισμέ- 

νοι εἰσὶ τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα εἰ λυθείησαν" ἐάν τέ 

τις θόρυβος γίγνηται, δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ 

ἀνδρὶ καὶ χαλινῶσαι δεῖ καὶ θωρακισθέντα ἀναβῆναι 

ἐπὶ τὸν ἵππον. ταῦτα δὲ πάντα χαλεπὰ ποιεῖν 
νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος. τούτου ἕνεκα πόῤῥω 
ἀπεσκήνουν τῶν ᾿ Ελλήνων. 

86. ᾿Επεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ “Ελληνες βουλο- 
μένους ἀπιέναι καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξε τοῖς 

Ἕλλησι συσκευάζεσθαι ἀκουόντων τῶν πολεμίων. 

καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας οἱ βάρβαροι, 
ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο ἀπήεσαν. οὐ γὰρ ἐδόκει 
λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγεσθαι ἐπὶ 

τὸ στρατόπεδον. 87. ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη 
ἑώρων οἱ Ελληνες, ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες 
καὶ διῆλθον ὅσον ἑξήκοντα σταδίους. καὶ γίγνεται 

τοσοῦτον μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ ὕστε- 

ραίᾳ οὐκ ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ 
τετάρτῃ νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον 

8. Οοηραῖο δῖα, πεποδισμένοι. ---- ἐάν τέτις .. «. ὄντος. 
Οοιραῖα ϑ1485, ἐπισάξαι, ψἤοτα καὶ χαλινῶσαι δεῖ 15 οτηϊτ(64. 
- χαλεπὰ ποιεῖν, εἴα. 15 1Π6 τοδαϊηρ οὗ ϑ14885 : ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ογηἱέ 
ποιεῖν. Β. Ρ. Κα ρΐαςβ 1ἴἰ δἴζεσ ὄντος. 

86. συσκευάζευθαι, ἃ. Ὁ. συσκευάσασθαι, Β. ΒΡ. --- διαγγελ- 
λομένους. ΟΟμΠρᾶΓα ϑυ1445, διαγγέλλων. --- λύειν αὐτούς, ἃ. 6. 
κωλύειν αὐτούς, Ὁ. ψΠΪΟὮ ἴ5 ἱπίοπαοα [ὉΓ {Π6 8ᾶ8π|η6. λύειν 
αὐτοῖς, Ὁ : αὶ ἃ. Π45 15 ἀου Ὁ]: λυσιτελεῖν αὐτοῖς, Β. Ρ. Κα, 
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ὑπερδέξιον οἱ βάρβαροι, ἣ ἔμελλον οἱ “Ελληνες πα- 
ὔ 3 ᾽ ριέναι, ἀκρωνυχίαν ὄρους ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις ἣν εἰς 

τὸ πεδίον. 38. ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκα- 

τείλημμένην τὴν ἀκρωνυχίαν, καλεῖ Ἐενοφῶντα ἀπὸ 
ἴῳ δὺυ ωσι Χ ΄ ι Χ Ν 

τῆς οὐρᾶς καὶ κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς 

παραγενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν. 39. ὁ δὲ Ξενοφῶν 

τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἦγεν: ἐπιφαινόμενον γὰρ 

ἑώρα Τισσαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα πᾶν" αὐτὸς δὲ 
΄ » Ν᾽. 7 "σ΄ 4 εν ’ 5. “Ὁ 

προσελάσας ἠρώτα Τί καλεῖς; ὁ δὲ λέγει αὐτῷ, 
.-: ἐν « τσ τ ΙΗ ἢ ἴω δυο Φ Ἂ Ὁ 

ἕξεστιν ὁρᾶν" προκατείληπται γὰρ ἡμῖν ὁ ὑπὲρ τῆς 
» ῇ Ν 5» " ἴω ᾿] Χ 

καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ 
, 5 τούτους ἀποκόψομεν. 40. ἀλλὰ τί οὐκ ἦγες τοὺς 

4 τ Ἂ 2 .“ 5 5 ’ 3 “Ὁ 

πελταστάς ; ὁ δὲ λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα 
- Ν »᾿ , 2 4 

καταλιπεῖν τὰ ὄπισθεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. 
, ἴω 

᾿Αλλὰ μὴν ὥρα γ᾽, ἔφη, βουλεύεσθαι πῶς τις τοὺς 
, “Ὁ “ “ 

ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφου. 41]. ἐνταῦθα Ἔενο- 

φῶν ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ τοῦ ἑαυτῶν 

στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν 
΄ “" 

λόφον ἔνθα ἧσαν οἱ πολέμιοι, καὶ λέγει, Κράτιστον, 
“ 7 π »“" 5 - ᾿ 3 Ἁ " ΜΨ ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἴεσθαι ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον' 

ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπὲρ 
»Ἅ ς “ 5 Φ 2 ΄ , ϑὲι Ὁ “ 4 

τῆς ὁδοῦ. ἀλλά, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύματι, 
ἢ Χ ᾽ ᾽ , Δ 3 Ν , ’ 5 Χ 

ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω πορεύεσθαι" εἰ δὲ χρήζεις, πορεύου ἐπὶ 

57. ὑφ᾽ ἣν: ἐφ᾽ ἣν, ἃ. Ὁ. ἃ.: ἀφ᾽ ἧς, ὅα] 448, 566 ἀκρώνυξ. 
58, ὁ Χειρίσ. ϑυ1445, Β.----προκατειλημμένην : προκαταλελειμ- 

μένην, ἃ. ἃ. προκαταλελημμένην, Ὁ. 
89. ἅπαν τὸ στράτευμα, ἃ. Β. --- κατείληπται, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. --- 

παρακόψομεν, ἃ. Ὁ. ἃ. κατακόψεομεν, 6. ἀποκόψωμεν, Ὦ. 1. Κι 1. 
41. ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος 15 16 τοδάϊηρ οὔ. 

17). Β. Κ.: Ρ. ῥΡαῖβ (αὐτοῦ) τῃπ8.: Ὁ. οτηϊίβ ἑαυτῶν : ἃ. 6. ΟΠ 
αὐτοῦ. Οὐτράγα Μ 1 {Π18 βθοί, ῬΟΙγη85, 1. 49. 9, 
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τὸ ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. 42. ᾿Αλλὰ δίδωωι σοι, 

ἔφη ὁ Χειρίσοφος, ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι. εἰπὼν 
΄᾿΄, »ν»»" » Ὁ ,ὔ ’ » « - ᾽ 

ὁ Ἐενοφῶν ὅτι νεώτερός ἐστιν αἱρεῖται πορεύεσθαι, 
, , « ͵ ᾽ Ν ἴω , » 

κελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄνδρας" 
᾿ ᾽ὔ “' Ε] Ἀ “- 5 ἴω "-" 4) ., Ψ΄ 

μακρὸν γάρ ἣν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. 48. καὶ ὁ 
“ ὦ 

“Χειρίσοφος συμπέμπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελ- 
,ὔ », Ἁ Ἂ ς Α “ ͵ 

ταστάς" ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ μέσον τοῦ πλαισίου. 

συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ τοὺς τριακοσίους 
οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ 
πλαισίου. 

44, ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύναντο τάχιστα. οἱ 
᾽ ᾿ Ἀ -“ , 7 ς΄ » ν᾿ 3 “ Ἁ 

δ᾽ ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν 
’ ᾿ Χ ᾿ 8 » λ Ν μι δε" δὲ ς 

πορείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλ-- 

λᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. 4. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ μὲν 

κραυγὴ ἦν τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατεύματος διακελευο-- 
“ -“ «ς “ Ν δὲ Ἁ “Ἁ » ᾿ 

μένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσα- 
᾿ ἴα 8 ΄“ Ἷ “"-᾿ ΓΑ 

φέρνην τοῖς ἑαυτῶν διακελευομένων: 46. Ξενοφῶν 
Ν ,ὔ ϑ... ᾿χ ΄ " 

δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἵππου παρεκελεύετο, "Ανδρες. 
-“ «ς “ κ᾽ Ν 

νῶν ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα νομίζετε ἁμιλλᾶσθαι, νῦν πρὸς 
τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, νῦν ὀλίγον πονήσαν- 

᾿} ἃ Ἁ Υ̓ , 

τες ἀμαχεὶ τὴν λοιπὴν πορευσόμεθα. Σ᾽ ωτηρίδης 

δὲ ὁ Σικυώνιος εἶπεν, Οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ Ἐενοφῶν, 
᾽ ᾿ ᾿ Ἀ 5,2} 3. τὴς ὃν ἂν . 
ἐσμεν. 47. σὺ μὲν γὰρ ἐφ' ἵππου ὀχῇ, ἐγὼ δὲ χα- 

“ Ζ ᾿Ὶ ᾽ “ 7 ἣ ἃ » ΄ 

λεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. 48. καὶ ὃς ἀκού- 

σας ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠθεῖται 

42. πότερον, ἃ. Ὁ.--- αἱρεῖσθαι, «ἃ. ἀ.--- στόματος, σοΤρ. Θαϊά, 
στόμα. 

48. αὐτῷ : αὐτούς, ἃ. Ὁ. ἃ. 
44. ἠδύναντο, ἃ. 
460. ἐπὶ τοῦ ἵππου: ἀπὸ τ. ἱ. ἃ. Β.--  ν (χρόνον) 

ΒΒ, π΄ χρόνον, Κα.---ἀμαχεί, Β. Ρ. Κα. ἀμαχεῖ, α. ἀμαχί, Ὁ 
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αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως, καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος 
ὡς ἐδύνατο τάχιστα ἔχων ἐπορεύετο" ἐτύγχανε δὲ 

καὶ θώρακα ἔχων τὸν ἱππικόν' ὥστε ἐπιέζετο. καὶ 
τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ 

ὄπισθεν παριέναι μόλις ἑπομένοις. 49. οἱ δ᾽ ἄλλοι 
“ μᾳ ἈΝ "Α Ἁ ἴον 

στρατιῶται παίουσι καὶ βάλλουσι καὶ λοιδοροῦσι 
Ν ͵ὕ », 8 "4 ᾽' Ἁ 5 ἐν 

τὸν Σ᾽ ωτηρίδην, ἔστε ἠνάγκασαν λαβόντα τὴν ἀσπίδα 
,’ὔ  ἦ Με 3 4 Ὁ“ ᾿ 4 3' 3 Ν 

πορεύεσθαι. ὁ δὲ ἀναβάς, ἕως μὲν βάσιμα ἣν ἐπὶ 
, ἰοὴ 3 Ἁ. Ν 3 ον Ἂ Ν 

τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἣν, καταλιπὼν τὸν 
“ » Ἂ Ἂν ͵ 2 Χ Ἂ », ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. καὶ φθάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ 
γενόμενοι τοὺς πολεμίους. 

ν. Ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον 
κ Ὁ“ 3 ,ὔ ἰφ 3 'Ψ Ἂ 5 ἣ ἕκαστος ἐδύνατο, οἱ δ᾽ “Ελληνες εἶχον τὸ ἄκρον. 
οἱ δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Αριαῖον ἀποτραπόμε- 
νοὺ ἄλλην ὁδὸν ὦχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον 
καταβάντες ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν κώμῃ μεστῇ 

πολλῶν ἀγαθῶν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμαι πολλαὶ 
, ἴω 9 “ 5 ͵ὔ Ἂᾳ ͵7ὔ Ν 

πλήρεις πολλῶν ἀγαθῶν ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ παρὰ 
5, με 

τὸν Τίγρητα ποταμόν. 2. ἡνίκα δ᾽ ἣν δείλη ἐξα- 
7 ς 7 ᾿ , Σ - 7 Ν - 

πίνῆὴς οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ τῶν 
“Ελλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ 
πεδίῳ καθ᾽ ἁρπαγήν" καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκη- 

μάτων διαβιβαζόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ 
κατελήφθησαν. ὃ. ἐνταῦθα Τισσαφέρνης καὶ οἱ 

»“» Ι - 

σὺν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. καὶ τῶν 
ε , ΄ 3 ΄ "ὦ 3 Ψ" ον Ἂ, 

Ελλήνων μάλα ἠθύμησάν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ 

48. πιέζοιτο, ἃ. Ὁ. α. 6. 
49, ἄβατα : βατά, ἃ. ἃ. 
1, Αἴτοῦ καταβάντες βοῆς ΜΒ. δῃὰ 10), Β, 1Ἰηβοχΐ εἰς τὸ 

πεδίον.---μεστῇ οτη. ἃ. Ὁ. ἃ. 
2 καὶ νὰρ : γὰρ οῃ1. 8. Ὁ.---- κατελείφθησαν, ἃ. Β. 
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ἐπιτήδεια, εἰ καίοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν. 

4. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπήεσαν ἐκ τῆς βοη- 
θείας. ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνων τὰς 
τάξεις ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοηθείας ἀπήντησαν οἱ “Ελ- 

ληνες ἔλεγεν, ὅ. “Ορᾶτε, ὦ ἄνδρες “Ελληνες, ὑφιέν- 

τας τὴν χώραν ἤδη ἡμετέραν εἷναι; ἃ γὰρ ὅτε 
.] , , Ἁ , Χ , 

ἐσπένδοντο διεπράττοντο, μὴ καίειν τὴν βασιλέως 
’ -“ Ε] ᾿ 7 «ς ᾽ , Ἂ » ᾽ 

χώραν, νῦν αὐτοὶ καίουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἀλλ 
ΌΑΝ Ω “ ᾿ ξ “ ἜΝ Ἵ » 

ἐάν που καταλίπωσί γε αὑτοῖς τὰ ἐπιτήδεια, ὄψονται 

καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πορευομένους. 6. ἀλλ᾽, ὦ Χει- 
, » ὃ “ θ “ 5 ἃ ὡς ΄ ς 

ρίσοφε, ἔφη, δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς καίοντας ὡς 
«ς Ν -“ ς , ς Ν 7 ᾿ 1 “5 

ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν, οὐκ οὖν 
» ἌΡ » Ἁ Ν ς “ Ε , ἃ ἔμοιγε δοκεῖ: ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, ἔφη, καίωμεν, καὶ 

οὕτω θᾶττον παύσονται. 

7. ᾿Επεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἀπῆλθον, οἱ μὲν ἄλλοι 
Υ Ἂ » , φ νὴ Ἁ Χ Ἁ περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ 

συνῆλθον. καὶ ἐνταῦθα πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνθεν 
Ἀ Ν 3) 3 ι , ᾿ 5, θ δὲ ς ΝΦ 

μὲν γὰρ ὄρη ἣν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ ὁ ποταμὸς 

τοσοῦτος τὸ βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν 

πειρωμένοις τοῦ βάθους. 8. ἀπορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς 
προσελθών τις ἀνὴρ Ῥόδιος εἶπεν, ᾿Εγὼ θέλω, ὦ 
5», ͵ ς ἴω οἷ “ 

ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς κατὰ τετρακισχιλίους 
« , ἍἋἍ » ἊΣ. 4 ς Ν 7, 

ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε καὶ τάλαν- 

τον μισθὸν πορίσητε. 9. ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο 

8. καίοιεν, ἃ. Ὁ. ἅ. 6. καύσειεν, Β. 
4. [οἱ Ἕλληνες], Β. Ρ. 
ὅ. καταλείπωσι, ἃ. Κι. καταλείπουσι, ἃ.--- αὑτοῖς, δίορἢ. : [Π6 

Μϑ5. Βᾶνε αὐτοῖς, αὐτοὺς, οἵ αὐτῆς. 
Ἴ. ἀπῆλθον : ἦλθον, ἃ. Ὁ.----[ οἱ] στρατηγοὶ δὲ, δες. Ρ. 
9. δέοιτο: δεήσοιτο, Ρ.--- ταῦτα πρόβ. Ὁ. Β. Κ. [ταῦτα], Ρ. 

ταῦτα ποΐ ἴῃ ἃ. Ὁ. 6. ἃ.--- παρέχοιμι, ἃ. 
α 
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ἀσκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι: πολλὰ δ᾽ ὁρῶ 
, Χ 3 Ἄς “ ἌΣ ἊΥ ΔΝ “ 

πρόβατα καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα 
᾿ θέ ς δὲ ΝᾺ ἡ ᾿ ὃ ͵΄ 

καὶ φυσηθέντα ῥᾳδίως ἂν παρέχοι τὴν διάβασιν. 

10. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς χρῆσθε περὶ τὰ 
ὑποζύγια" τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς ἀλλήλους, 
Ψ Ι Ὁ“ 3 Ἃ ῇ ᾿. ᾽ Ν » δ 

ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφεὶς 
«“ ᾽ Ἅ ᾽ Ἂς, ἢ Ἂς Ἄ, 8» Ψ 

ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διωγαγὼν καὶ ἀμφοτέρω- 
θεν δήσας ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω. 11]. ὅτι 

ΝΥ “ 9 ΄ ϑρ , Υ» ΄΄- 

μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε αὐτίκα μάλα εἴσεσθε' πᾶς 
᾿ 5 Ν σ΄ ἢ “ - Ἧ Ρ ῳ 

γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι: ὥστε 
Ν ἌΣ ’ Φι σ Αγ ,..: “ ῇ 2 ἿΝ 

δὲ μὴ ὀχισθάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. 12. ἀκού- 

σασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χάριεν 
5 ῇ, “ Χ .} δ) » 4 “' Ν᾿, ς ἐδόκει εἶναι, τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον" ἦσαν γὰρ οἱ 

’ , Ἂ ς -“ «“ὉἭ }] Ἁ “Ὁ 

κωλύσοντες πέραν πολλοὶ ἱππεῖς, οὗ εὐθὺς τοῖς 

πρώτοις οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ποιεῖν. 18. 

ἐνταῦθα τὴν μὲν ὑστεραίαν ὑπανεχώρουν εἰς τοὔμ- 
Ἃ Ἂ “ ᾽ Ν 3 λ. ῇ 

παλιν ἢ πρὸς Βαβυλῶνα εἰς τὰς ἀκαύστους κώμας; 

κατακαύσαντες ἔνθεν ἐξήεσαν: ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ 
΄ ᾽ Ν :θ ω Ν Ὁ νὰ Ψ 

προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυ- 

μάζειν ὅποι ποτὲ τρέψονται οἱ “Ελληνες καὶ τί ἐν νῷ 
ἔχοιεν. 14. ἐνταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἀμφὶ 

Ἂν 5 ΄ ον ξ Ἁ ᾿ Ν ς Ν τὰ ἐπιτήδεια ἦσων᾽ οἱ δὲ στρατηγοὶ (καὶ οἱ λοχαγοὶ) 

10. τούτοις : τούτοις δ᾽ ἔφη ζεύξας, Β. Κα. τούτοις [δὲ] ζ. Ρ.--- 
ὁρμίσας, Ὁ. ἃ. πΠ6 οἴπον Μ558. ἁρμόσας. ---εἰς τὸ ὕδωρ : ἃ. Ὁ... 
οτηϊί εἰς.--- ἀφεὶς ὡς. ἀγκύρας, εἰς τ. ὑδ. δε ἀγαγών, Ὁ. Β. Ὁ. 
ΓΒ τϑδάϊηρ βεῦα δάορίβα 15 {Παὐ οἵ Κυΐρεγ: ἃ. ἃ. ἢᾶνθ τὸ 
ὕδωρ διαγαγών. 

11. ὀλισθῆναι, ἃ. ὀλισθᾶναι, Ὁ. ἃ. 6. ὀλισθάνειν, Ῥοτβ5. Ὠ.Β,Ῥ. 
18. ὑπανεχώρουν, Ὁ. ἀ. ἐπαν. ΤΠ). Ρ. Κα.---ἢ: ἥ, ἃ. [ἢ], 0.Κ.-.-- 

ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζοντες, Β. Ρ. Κ.: ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ. ἢανα θαυμάζειν : 
οἷοι ἦσαν θαυμάζειν, Ῥογβοῃ. 

,. 14. καὶ οἱ Χλοχ-. οἴη. ἃ. Ὁ. 6. --- ἑαλωκότας, ἃ. Ὁ. ἄ. 6. ἢ. Β. Ρ, 
αἰχμαλώτους, ).ὄ Κ. ϑυϊά. ἤλεγχον. ῬΠοῖ, [μαχ. ἤλεγχον. 
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΄ -“ Ὰ ’ ἣ ς ΄ 

πάλιν συνῆλθον, καὶ συναγαγοντες τοὺς εαλωκότας 

ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς ἑκάστη εἴη. 
1. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτε τὰ μὲν πρὸς μεσημβρίαν τῆς 
ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δ ἥσπερ ἥκοιεν" ἡ 

δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σ᾽ οσά τε καὶ ᾿Εκβάτανα φέροι, ἔνθα 
θερίζειν καὶ ἐαρίζειν λέγεται βασιλεύς" ἡ δὲ διαβάντι 

Ἀ ἣὴ Χ « ῇ » Ν ΄ ᾿ἜὮ 7 

τὸν ποταμὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν 

φέροι ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμ- 
͵ ΄ » ὃ ’ ΕΣ Ἁ 

μένη ὅτι εἰς Καρδούχους ἄγοι. 16. τούτους δὲ 
ΝΜ ᾽ “ » Ἁ Ἧ τν Ὰ Ἁ φ Ἀ 

ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ 

βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ ἐμβαλεῖν ποτε εἰς 
» Ἁ ᾿Ὶ Ἀ ’ ,. ’ὔ 

αὐτοὺς βασιλικὴν στρατιὰν δώδεκα μυριάδας" τού- 

των δὲ οὐδένα ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυσχωρίαν. 

ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν σατράπην τὸν ἐν τῷ πεδίῳ 
σπείσαιντο, καὶ ἐπιμυγνύναι σφῶν τε πρὸς ἐκείνους 

καὶ ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς. 
΄-- « 

17. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν 
Ἀ Ἁ [ς ᾿, ᾿Ξ δέ ἠδὲ Ν 

χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκοντας εἰδέναι, οὐδὲν δὲ 
»" ͵7ὔ [2 ᾽ὔ ΕῚ } ῇΓ 

δῆλον ποιήσαντες ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. ἐδόκει 

δὲ τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς 

Καρδούχους ἐμβάλλειν: τούτους γὰρ διελθόντας 

ἔφασαν εἰς ᾿Δρμενίαν ἥξειν, ἧς ̓ Ορόντας ἦρχε πολλῆς 
, ᾽ ᾿ ᾽ “ ᾽ »Μ »᾿ 3 

καὶ εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν δ᾽ εὔπορον ἔφασαν εἶναι 

1ὅ. φέρει, ἃ. Ὁ.--- καὶ ἐαρίζειν, οτη. ἃ. Ὀ.--φέρει, ἃ. Ὁ.---ῦτι εἰς 
Καρδ.: ὅτι οῃ]. ἃ. 

16. ἐπιμιγνύναι, ἃ. Ὁ. ἅ. 6. . Ῥ. ἐπιμίγνυσθαι, Β.---- ἐκείνων 
πρὸς αὐτούς, Β. 

17. ἀκούσαντες δέ, 1).: δέ οπι. ἃ. Ὀ.---οὐδὲν δὲ δῆλον, ἃ. Ὁ. 6. 
δέ, οπη. Ὁ.Β.Ρ.Κ. Οομρ. ΤὭυογά. 11. 87, χρώμεθα γὰρ, το. 
δηα ΤΠαογα. 1. 40. ἦν τε ἡ ναυμαχία. --- ἐμβαλεῖν, Β. Ρ. -π 
ἔθελει, ἃ. Ῥ' Καὶ. 
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ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι. 18. ἐπὶ τούτοις ἐθύ- 

σαντο, ὅπως ὁπηνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν 

ποιοῖντο" τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν 
Ἃ θ γος ΟΥ̓ 3 3 ὃ} ὃ 

μὴ προκαταληφθείη" καὶ παρήγγειλαν ἐπειδὴ δειπ- 

νήσαιεν συνεσκευασμένους πάντας ἀναπαύεσθαι; καὶ 

ἕπεσθαι ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγείλῃ. 

18. ἡνίκα, ἃ. ἡνίκα καὶ, Ὁ. 6. ὁπηνίκα καὶ, ἃ. 1). Β, Κ. [ὁπ]- 

ηνίκα, ῬΡ. ὁπηνίκα, ϑδυϊά. ὁπην. --- δειπνήσαιεν, ἃ. Ὁ. ἃ. Ρ, 

δειπνήσειαν, Β.---παραγγέλλῃ, 10. 
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Δ. 

“ Ν δ 59 δὲν 4 ’ ι ἐς Ρ “Ὁ 1. “Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐγένετο μέχρι τῆς 

μάχης, καὶ ὅσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδαῖς ἃς 

βασιλεὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες “Ελληνες ἐποιή- 
᾿ς ᾿ Ἀ ἊΝ Α͂ σαντο, καὶ ὅσα παραϑάντος τὰς σπονδὰς βασιλέως 

καὶ Τισσαφέρνους ἐπολεμήθη πρὸς τοὺς “Ελληνας 
ἐπακολουθοῦντος τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος, ἐν τῷ 
πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. 

2. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο ἔνθα ὁ μὲν Τίγρης ποταμὸς 
“ 5 ἷΦ δὴ ν Ἕ ᾿ , 

παντάπασιν ἄπορος ἣν διὰ τὸ βάθος καὶ μέγεθος, 
’ Ν ᾿] ον 5 ᾿ Ἁ ’ 5 » “ πάροδος δὲ οὐκ ἣν, ἀλλὰ τὰ Καρδούχια ὄρη ἀπότομα 

ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ ἐκρέματο, ἐδόκει δὲ τοῖς 
στρατιώταις διὰ τῶν ὀρέων πορευτέον εἶναι. 8. ἤκουον 

Ἁ -“" «ς 7 Ὁ » , Ἁ ’ γὰρ τῶν ἁλισκομένων ὅτι εἰ διέλθοιεν τὰ Καρδούχια 
ὄρη: ἐν τῇ ᾿ἀρμενίᾳ τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ, 
ἣν μὲν βούλωνται, διαβήσονται, ἢν δὲ μὴ βούλωνται, 

 ς ἃ “ ᾽ Ψ Ἂ ἣ “ περιίασι. καὶ τοῦ Εὐφράτου τε τὰς πηγὰς ἐλέγετο 

1. ἐποιήσαντο, ἃ. Ὁ. 6. Δ] ἐογαά, ἃ. 6. π. 4. ἐσπείσαντο, [).Β.Κ. 
---ἐπολέμησε, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ.---Περσίκοῦ : Περσῶν, Β. 

2, ἐπεὶ... . ἴο τὰ ἄκρα οτηϊτἰ64 ἴῃ Ὀ.6. ἃ. 8. --- ἐδόκει δέ, ΜΙ55. 
δή, (ὐαβί6}}1ο, ).Ῥ.Κ. Οοπιρ.Υ.6.12. Ὑ1ἱ.6.16.--κἰτρατιώταις, 
Μ55. στρατηγοῖς, Τιουποῖαν. Ὁ). Ρ. Κι. 

8. Καὶ τ. Εὐ. τε... καὶ ἔστιν, οὕτω στενόν : ἴῃ {π6 ἢτβί ραγί 
Οδβ.6}1, Β. Ρ. Κ. υυῖϊίε δὲ [Ὁ τε : οὗ τὸ στενόν, δίορῃαῃ. Β.Ρ. 
καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον, Κι. 



1928 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΓΙ. 4-:8; 
Ψ, -“ “5 

οὐ πρόσω τοῦ Τίγρητος εἶναι, καὶ ἔστιν οὕτω στενόν. 

4, τὴν δ᾽ εἰς τοὺς Καρδούχους ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦνται; 
« 3 “ “ «“ ἈΝ Ἴ ᾿ 

ἅμα μὲν λαθεῖν πειρώμενοι, ἅμα δὲ φθάσαι πρὶν 
δ, Ϊ᾿ “Ὁ Ἂν; Υ᾽ 3 Α 3 ὦ 

τοὺς πολεμίους καταλαβεῖν τὰ ἄκρα. ὅ. ἐπεὶ δ᾽ ἦν 

ἀμφὶ τὴν τελευταίαν φυλακὴν καὶ ἐλείπετο τῆς 

νυκτὸς ὅσον σκοταίους διελθεῖν τὸ πεδίον, τηνικαῦτα 

ἀναστάντες ἀπὸ παραγγέλσεως πορευόμενοι ἀφικ- 

γοῦνται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὸ ὄρος. 

6. Ἔνθα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύ- 
Χ ἈΝ Ρ] ᾽ 6 Ἂς Ἂ Ὰ “Ἁ ΄ 

ματος λαβὼν τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμνῆτας πάν- 

τας, Ξενοφῶν δὲ σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξιν ὁπλίταις 
ς [ εἵπετο οὐδένα ἔχων γυμνῆτα' οὐδεὶς γὰρ κίνδυνος 

5 ἴω 

ἐδόκει εἶναι μή τις ἄνω πορευομένων ἐκ τοῦ ὄπισθεν 
ἈΝ ὙΡ ρας, δ ἈΦ .) " ᾿ 
ἐπίσποιτο. Ἶ. καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χειρί- 

4 2 ἵὰ ω Γ 5 ᾽ 

σοφος πρίν τινα αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων" ἔπειτα ὃ 

ὑφηγεῖτο" ἐφείπετο δὲ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρα- 

τεύματος εἰς τὰς κώμας τὰς ἐν τοῖς ἄγκεσί τε καὶ 

μυχοῖς τῶν ὀρέων. 
“ 

8. Ἔνθα δὴ οἱ μὲν Καρδοῦχοι ἐκλυπόντες τὰς 
"“" Ὁ Ἁ 

οἰκίας ἔχοντες καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ἔφευγον ἐπὶ τὰ 
ὄρη. τὼ δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἣν λαμβάνειν, ἦσαν 

δὲ καὶ χαλκώμασι παμπόλλοις κατεσκευασμέναι αἱ 
κὰ οἷ λ "} Ἄ 

οἰκίαι, ὧν οὐδὲν ἔφερον οἱ “Ελληνες, οὐδὲ τοὺς ἀνθρώ- 

ὅ. ἐπεὶ δ᾽, ἃ. ἐπειδή, Ὁ. ἡνίκα δ᾽, Β. Ρ. Κ. Ἔ 

6. γυμνῆτας --- γυμνῆτα : γυμνήτας --- γυμνήτην, Ρ. Κα. 8566 

δ14, γυμνῆται --- μή τις : εἰ μή τις, ἃ. 
7. τινάς, Β..---ἐφείπετο δ᾽ ἐκεῖ τό, ἃ. Ὁ. ἃ, ἢ. 
8. ἔφευγον, οπ. ἃ. Ὁ. 6. -- χαλκώμασι. 566. Ῥο]]αχ, Οπο- 

γιαδί. Χ. 174. --- εἴπως [ἄν], Ρ. ἄν. οἵ. ἃ. Ὁ. Θ. ΙΓ ΟΟΥ- 
τοοῦγ. 
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πους ἐδίωκον, ὑποφειδόμενοι, εἴ πως ἐθελήσειαν οἱ 

Καρδοῦχοι διιέναι αὐτοὺς ὡς διὰ φιλίας τῆς χώρας, 
» , -" ΄ Φ Ν “ 5 ΄ 

ἐπείπερ βασιλεῖ πολέμιοι ἦσαν" 9. τὰ μέντοι ἐπιτή- 

δεια ὅ,τι τις ἐπιτυγχάνοι ἐλάμβανον: ἀνάγκη γὰρ 
Φ ς ὯΝ ἴω » ΄ ς ΄ » ἦν. οἱ δὲ Καρδοῦχοι οὔτε καλούντων ὑπήκουον οὔτε 

ἄλλο φιλικὸν οὐδὲν ἐποίουν. 10. ἐπεὶ δὲ οἱ τεέλευ- 
-» -“ ς ΄ , ᾽ Ν, 7 ᾿ Ἁ 

ταῖοι τῶν ᾿Ελλήνων κατέβαινον εἰς τὰς κώμας ἀπὸ 

τοῦ ἄκρου ἤδη σκοταῖοι, διὰ γὰρ τὸ στενὴν εἶναι τὴν 
εοι Φ. Ἁ Θ Ἷ «ς 3 α » “ » Ἕ ᾿ 

ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐγένετο καὶ 
7 » ΝῚ , Υ Ἁ 4 ᾿Ὶ 

κατάβασις εἰς τὰς κώμας, τότε δὴ συλλεγέντες τινὲς 
“ ΄ - , 3, 7 ΝΟ ἝὩ{Ι ΄ 

τῶν Καρδούχων τοῖς τελευταίοις ἐπέθεντο, καὶ ἀπέκ- 

τεινάν τινας, καὶ λίθοις καὶ τοξεύμασι κατέτρωσαν, 
» Δ ν » ᾽ ͵ ο » “ ᾿Ὶ ’ 

ὀλίγοι ὄντες, ἐξ ἀπροσδοκήτου γὰρ αὐτοῖς ἐπέπεσε 
» 

τὸ .Ελληνικόν. 11]. εἰ μέντοι τότε πλείους συνελέ- 
3 ΄ Ἃ “- ᾿ “ 

γησαν, ἐκινδύνευσεν ἂν διαφθαρῆναι πολὺ τοῦ στρα- 
΄ “ -“ 

τεύματος. καὶ ταύτην μὲν τὴν νύκτα οὕτως ἐν ταῖς 
, “- , 

κώμαις ηὐλίσθησαν: οἱ δὲ Καρδοῦχοι πυρὰ πολλὰ 
» ,’ὔ Ψ 3, ἴω ᾽ ΓΑ ἃ ᾿ς ΡΣ , 

ἔκαιον κύκλῳ ἐπὶ τῶν ὀρέων, καὶ συνεώρων ἀλλὴλους. 
9) “ ᾿ “Ὁ 6 7 “ “ “ 

12. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθοῦσι τοῖς στρατηγοῖς 
-“ “ «ς 2 " “- ς , 

καὶ λοχαγοῖς τῶν ᾿ Ελλήνων ἔδοξε τῶν τε ὑποζυγίων 
“ 7 

τὰ ἀναγκαῖα καὶ δυνατώτατα πορεύεσθαι ἔχοντας, 
ἕ ον ᾿ ) ΄ὔ 

καταλιπόντας τἄλλα, καὶ ὁπόσα ἣν νεωστὶ αἱχμά- 
» ΄ 5 "“ “ ͵7ὔ ᾽ ΄“ 

λωτα ἀνδράποδα ἐν τῇ στρατιᾷ πάντα ἀφεῖναι. 18. 
Ἃ Ὶ ᾽ 7 Ἁ Γ Ἁ » Ἂν 

σχολαίαν γὰρ ἐποίουν τὴν πορείαν πολλὰ ὄντὰ τὰ 

9. ὅ,τι Μ55. ὅτῳ ϑίορῃ. Ὁ. Β. Ρ. Κ.---ἐπιτυγχάνει ἐλάμ- 
βανεν, ἃ. Ὁ. 

10. εἰς τὰς κώμας, τότε, κ. τ. Δ. : ἐ. τ. κι οἴῃ. Ὁ. 6. Ῥ.--- ὀλίγοι 
τινες, ἢ). Β. Ῥ. Κύ. τινές, οἴη. 8: ἢ. 6. 

12. τὰ δυνατ. Β. τὰ οπι. ἃ. Ὁ. --- ὁπόσα : ὅσα, ἃ. 6. [ὅπ]- 
όσα, Ῥ. 
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ς Μ Ν Ν ᾽ ΄ Ν ὑποζύγια καὶ τὰ αἰχμάλωτα. πολλοὶ δὲ οἱ ἐπὶ τού- 
, , δ᾿ 

τοις ὄντες ἀπόμαχοι ἦσαν, διπλάσιά τε ἐπιτήδεια 
» “ “ 

ἔδει πορίζεσθαι καὶ φέρεσθαι πολλῶν τῶν ἀνθρώπων 
, Ι͂ ἴω “ 

ὄντων. δόξαν δὲ ταῦτα ἐκήρυξαν οὕτω ποιεῖν. 
᾽ 

14. ᾿Επεὶ δὲ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστάντες 
»} [ο “Ὁ ς “ 

ἐν τῷ στενῷ οἱ στρατηγοὶ εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρη- 
- 5 , ᾽ “ ξ Ἅ,...5 Ψ Ά, 

μένων μὴ ἀφειμένον ἀφῃροῦντο, οἱ δ᾽ ἐπείθοντο, πλὴν 
Μ “ “ - Ἃ Χ 2 Ἷ Ἃ Χ 

εἴ τίς τι ἔκλεψεν, οἷον ἢ παιδὸς ἐπιθυμήσας ἢ γυναικὸς 
“ “ 4 

τῶν εὐπρεπῶν. καὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν οὕτως 

ἐπορεύθησαν, τὰ μέν τι μαχόμενοι, τὰ δὲ καὶ ἀνα- 

παυόμενοι. 1ὅ. εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν γίγνεται χειμὼν 
΄, -“ ν,), "5 ΄ 3 

πολύς, ἀναγκαῖον δ᾽ ἣν πορεύεσθαι" οὐ γὰρ ἣν ἱκανὰ 
δι 5 Ὰ Ἄν - Ἃ Ψ ᾽ 

τὰ ἐπιτήδεια. καὶ ἡγεῖτο μὲν Χειρίσοφος, ὠπισθο- 

φυλάκει δὲ Ξενοφῶν. 16. καὶ οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς 
ἐπετίθεντο, καὶ στενῶν ὄντων τῶν χωρίων ἐγγὺς 

προσιόντες ἐτόξευον καὶ ἐσφενδόνων᾽ ὥστε ἠναγκά- 
ζοντο οἱ “Ελληνες ἐπιδιώκοντες καὶ πάλιν ἀναχά- 

ζοντες σχολῇ πορεύεσθαι. καὶ θαμινὰ παρήγγελ- 
ς μ»»--ἶ “ Ψ' 7 Ὁ ι ὰ 2 “ 

λεν ὁ Ξενοφῶν ὑπομένειν, ὅτε οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς 

ἐπικέοιντο. 17. ἐνταῦθα ὁ Χειρίσοφος ἄλλοτε μὲν 
“ ᾿ ς ᾽, " ᾿ 2 ε 7 ᾽ , ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέμενε, τότε δὲ οὐχ ὑπέμενεν; ἀλλ 
5 , , “- “ 

ἢγε ταχέως καὶ παρηγγύα ἕπεσθαι, ὥστε δῆλον ἣν 
[24 ἴω ,ὔ "ἷ ἣ ᾽ ᾿] “ ν᾽ ἴω 2 

ὅτι πρᾶγμά τι εἴη" σχολὴ δ᾽ οὐκ ἣν ἰδεῖν παρελθόντι 

18. πολλοὶ δὲ οἱ, ἃ. Ὁ. καὶ πολλοὶ δὲ, [αὐτῶν] οἱ, Β. κι π΄. δὴ 
[αὐτῶν], Ρ.--- διπλάσιά τε τὰ 1). Β. Ρ. Κα. τὰ, οπὶ. ἃ. Ὁ. 6. 

14. ὑποστάντες : ἐπιστάντες, Ῥ. ---τῷ στεν. ἃ. Ὁ. 1. τῷ, 
οἵη. Ὁ. Β. Ρ. Κ. --- ἀφιεμένον, Ρ. --- τὰ δέ τι ἀναπ. ἃ. Ὁ. καί, 
οπι. ἢ. 1. 

10. ἀναχάζοντες : 8566 δαϊά. ἀναχαζ. ---- παρήγγειλε, Β. --- 
ἐπιχέοιντο, ἃ. ἃ. 6. ἐπικαίοιντο, ἴκ. ἃπα ἔ' σ. ΜΠ ε ΟΥ̓" αι. 

17. ἐνταῦθα, ἃ. Ὁ. 6. ἔνθα, 1).----Τυγῇ; ἃ. Ὁ. φυγῆς, ΒΡ Κὶ 

Δ... 



Ι. 18---22. ΑΝΑΒΑΒΙΝ ΤΥ. 129 

Ἀ ν» » δ “΄ ς Ρ «ς ;ὔ “ 

τὸ αἴτιον τῆς σπουδῆς: ὥστε ἡ πορεία ὁμοία φυγῇ 

ἐγίγνετο τοῖς ὀπισθοφύλαξι. 18. καὶ ἐνταῦθα ἀπο- 
θνήσκει ἀνὴρ ἀγαθὸς Μακωνικὸς Κλεώνυμος τοξευθεὶς 

διὰ τῆς ἀσπίδος καὶ τῆς στολάδος εἰς τὰς πλευράς, 
καὶ Βασίας ᾿ἀρκὰς διαμπερὲς εἰς τὴν κεφαλήν. 19. 
οι Ἁ Ν, εὖ ͵ ᾽ Ἁ ’ ᾽ Ἁ σ 5. « ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταθμόν, εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν ὁ 

Ξενοφῶν ἐλθὼν πρὸς τὸν Χειρίσοφον ἠτιᾶτο αὐτὸν 
-“ ν» ς ὔ ᾽ 4ν. , Ξ “ 

ὅτι οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ἠναγκάζοντο φεύγοντες ἅμα 
4 Χ [ον ὃ ’ , ᾽ θὰ 3 ὃ μάχεσθαι. καὶ νῦν δύο καλώ τε κἀγαθὼ ἄνδρε 

τέθνατον, καὶ οὔτε ἀνελέσθαι οὔτε θάψαι ἐδυ- 
γάμεθα. 20. ἀποκρίνεται ὁ Χειρίσοφος, Βλέψον, 

ἔφη, πρὸς τὰ ὄρη καὶ ἴδε ὡς ἄβατω πάντα ἐστί: μία 
Ν Ὁ «οχ ἃ 4. - νι 2 7 λ εν Α ᾽ 

δὲ αὕτη ὁδὸς ἣν ὁρᾷς ὀρθία, καὶ ἐπὶ ταύτῃ ἀν- 
θρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι ὄχλον τοσοῦτον, οἱ κατει- 
ληφότες φυλάττουσι τὴν ἔκβασιν. 21. ταῦτ᾽ ἐγὼ 

ἔσπευδον καὶ διὰ τοῦτό σε οὐχ ὑπέμενον, εἴ πως 

δυναίμην φθάσαι πρὶν κατειλῆφθαι τὴν ὑπερβολήν᾽ 
.:-» ςε ’ ΓΨΨΝ, ,, 5 5 «οὐ 

οἱ δ᾽ ἡγεμόνες οὺς ἔχομεν οὔ φασιν εἶναι ἄλλην ὁδόν. 

22. ὁ δὲ Ἐενοφῶν λέγει, ᾿4λλ᾽ ἐγὼ ἔχω δύο ἄνδρας. 
ἐπεὶ γὰρ ἡμῖν πράγματα παρεῖχον, ἐνηδρεύσαμεν, 

ὅπερ ἡμᾶς καὶ ἀναπνεῦσαι ἐποίησε, καὶ ἀπεκτείναμέν 
᾿ Φῳ Ν “ 3 ͵ »“" 

τινας αὐτῶν, καὶ ζῶντας προὐθυμήθημεν λαβεῖν 

αὐτοῦ τούτου ἕνεκεν ὅπως ἡγεμόσιν εἰδόσι τὴν χώραν 
χρησαίμεθα. 

18. Λάκων, Ὁ. -- πολάδος, ἃ. Ὁ. 4. σπολάδος, ὃ. ῬΡ. 866 
ῬΟΙαχ, Ομποτηαβί. Υ11.70: δπὰ Απδρ. 1Π|. 3. 20. --- διαμ- 
περὲς εἰς : εἰς οἵη. ἃ. Ὁ. 6. [εἰς], Ρ. 

19. [τὸν] σταθμόν, Ρ. --- τέθνατον, Ὁ. Ὁ. Ρ. τεθνάτων, ἃ. 
τεθνάτην, Β.--- θάψαι αὐτώ, 1). Κα. οτι. 4. Ὁ. 6. ῬΡ. [αὐτὼ], Β. 

20. πρὸς ταῦτα ὁ Χ. 1). πρὸς ταῦτα οπι. ἃ. Ὁ. 6. Ρ.---αὕτη ἡ 
ὁδός Β. : Ὀαΐ σοιῃρ. ΙΥ͂. 7. 4. 

α ὅ 



130 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ΓΙ. 28---27. 

28, Καὶ εὐθὺς ἀγαγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἤλεγχον 
διαλαβόντες εἴ τινα εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν ἢ τὴν φανεράν. 
ὁ μὲν οὖν ἕτερος οὐκ ἔφη καὶ μάλα πολλῶν φόβων 

ψ' » Ν Χ τ0..Χ 3 , Μὄ φι. ὧν 

προσαγομένων" ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον ἔλεγεν, ὁρῶν- 

τὸς τοῦ ἑτέρου κατεσφάγη. 24. ὁ δὲ λουπὸς ἔλεξεν 
Φ ἐς Χ 3 , Ν “ γὼ » Ὡ }] -“" ὅτι οὗτος μὲν οὐ φαίη διὰ ταῦτα εἰδέναι ὅτι αὐτῷ 

7 ’ 2 “ 9 3 ὃ Ν ὃ 7 - 3 Ἁ 

τυγχάνει θυγάτηρ ἐκεῖ παρ᾽ ἀνδρὶ ἐκδεδομένη" αὐτὸς 
δ᾽ ἔφη ἡγήσεσθαι δυνατὴν καὶ ὑποζυγίοις πορεύεσθαι 
εο΄] » Γε ᾿] . Μ μὴ 3 κι 

ὁδόν. 26. ἐρωτώμενος δ᾽, εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ δυσ- 
πάριτον χωρίον, ἔφη εἶναι ἄκρον ὃ εἰ μή τις προκατα- 
λήψοιτο ἀδύνατον ἔσεσθαι παρελθεῖν. 26. ἐνταῦθα 

50. 7 ’ Ὰ Χ ἈΝ Ν 
ἐδόκει συγκαλέσαντας λοχαγοὺς καὶ πελταστὰς καὶ 

τῶν ὁπλιτῶν λέγειν τε τὰ παρόντα; καὶ ἐρωτᾶν εἴ τις 
3. (ἃ Μ [ἡ 3. ἀἂδϊ 3 Ν "247 Ἃ 4 αὐτῶν ἔστιν ὅστις ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐθέλοι ἂν γενέσθαι, 

καὶ ὑποστὰς ἐθελοντὴς πορεύεσθαι. 27. ὑφίσταται 
τῶν μὲν ὁπλυτῶν ᾿ἀριστώνυμος Μεθυδριεὺς ᾿Αιρκάς, 

καὶ ᾿ἀγασίας Σ᾽ τυμφάλιος ᾿ἄρκάς: ἀντιστασιάζων δὲ 
αὐτοῖς Καλλίμαχος Παῤῥάσιος ᾿Αρκὰς καὶ οὗτος ἔφη 

ἐθέλειν πορεύεσθαι προσλαβὼν ἐθελοντὰς ἐκ παντὸς 

24, διὰ ταῦτ. οὐ φ. Β.---τυγχάνει : ἐτύγχανε, ἃ. Ὁ. ἃ.---δυνα- 
τήν : 866 δ1445. 

2ὅ. δυσπάριτον, Ῥοτβοη ΠΌτα ϑιυϊᾶ. δυσπάριτον. ὅ866 Εϊν- 
100]. Μαρ.., 292. 51. : δυσπόριστον, ἃ. Ὁ. 6. δύσβατον ἴῃ {Π6 
οἴμον Μ 55. 

26. ἐνταῦθα δέ, ἃ. Ὁ.--- συγκαλέσασθαι, ἃ. Ὁ. ἀ. -- διερωτᾶν, 
ϑυϊᾶ. ἐθελοντής, ὙΠΟ ἀποίοβ. ἤοτη ἐρωτᾶν ἴο πορεύεσθαι .---- 
αὐτῶν : ἀνὴρ, 6. οἵη. ἢ αὶ ῃ-Κ. Α. δα1]α. --ὅστις οἵη. ἃ. Ὁ. --- 
ἐθέλοι ἄν, Ὁ. ὅϑυϊα. 4 Μ55. ἐθέλει ἄν, ἃ. ἀμ 8αϊ1α. 645. 
ἐθέλοι ἄν, ϑιυυϊα. (Δα. : γα τηδυ σοῃ]θοΐανα {Π6. οΥἱρίηα] ἑαχὺ 
ἴο Πᾶν Ὀβθθῃ εἴ τις ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐθέλει κ. τ. Δ. : ἐθέλει, Ῥ. Κι.---- 
ὑποστάς, 8566 ϑυϊά. 

27. ὑφίσταται, ἃ. Ὁ. 6. ὑφίστανται, 1).Β.1Κ.---ἼΤαῤῥάσιος ᾽᾿Αρ-. 
κάς" καὶ οὗτος... « ἃ. Β. --- Βυ14. φυοίοβ ΠΌΤ προσλαβὼν ἴο 
στρατεύματος ὑπά61 ἐθελοντής .---εὖ οἶδα. Β. 



Ι.28--11.3.7 ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ΙΝ. 181 
»" ’ μὴ Ἁ ΄ »Ἢ᾿ 4 Ὁ “ 

τοῦ στρατεύματος" ἐγὼ γάρ, ἔφη, οἷδα ὅτι ἕψονται 
Ἀ -" ’ 4. “Ὁ « “ 3 , 

πολλοὶ τῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου. 28. ἐκ τούτου 

ἐρωτῶσιν εἴ τις καὶ τῶν γυμνήτων ταξιαρχῶν ἐθέλοι 

συμπορεύεσθαι. ὑφίσταται ᾿ἀριστέας Χῖος, ὃς πολ- 
λαχοῦ πολλοῦ ἄξιος τῇ στρατιᾷ εἰς τὰ τοιαῦτα 
ἐγένετο. 

11. Καὶ ἦν μὲν δείλη ἤδη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον αὐτοὺς 
ἐμφαγόντας πορεύεσθαι. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες 

’ - “ 

παραδιδόασιν αὐτοῖς, καὶ συντίθενται τὴν μὲν νύκτα, 

ἢν λάβωσι τὸ ἄκρον, τὸ χωρίον φυλάττειν, ἅμα δὲ τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ σάλπιγγι σημαίνειν" καὶ τοὺς μὲν ἄνω ὄντας 
ἰέναι ἐπὶ τοὺς κατέχοντας τὴν φανερὰν ἔκβασιν, αὐτοὶ 
δὲ Ἐσυμβολῆς ἕνεκεν βαίνοντες Ἐ ὡς ἂν δύνωνται 
τάχιστα. 2. ταῦτα συνθέμενοι οἱ μὲν ἐπορεύοντο 

πλῆθος ὡς δισχίλιοι καὶ ὕδωρ πολὺ ἦν ἐξ οὐρανοῦ" 
»" “- δ}. 88 Ἁ ᾿} ΄ ς -“ . 

Ξενοφῶν δὲ ἔχων τοὺς ὀπισθοφύλακας ἡγεῖτο πρὸς 
Α ἣν » Ὁ 4 ΄ῚδαᾳὼἊἀὩἋὮ8εἐ ο “ ς ͵ὕ 

τὴν φανερὰν ἔκβασιν, ὅπως ταύτῃ τῇ ὁδῷ οἱ πολέμιοι 

προσέχοιεν τὸν νοῦν καὶ ὡς μάλιστα λάθοιεν οἱ περι- 

ἰόντες. 8. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ χαράδρᾳ οἱ ὀπισθοφύ- ΠΡ» ᾿ ἌΦΡΘΕΡΕ 
͵ 

λακες ἣν ἔδει διαβάντας πρὸς τὸ ὄρθιον ἐκβαίνειν, 
“-“ » ν « 7 ς ἤ ς 

τηνικαῦτα ἐκυλίνδουν οἱ βάρβαροι ὁλοιτρόχους ἁμαξει- 

28. πος -- ταξιαρχῶν, ἃ. Ὁ. ἅ. ταξιάρχων, Β. Κ. 
1. [ἤδη1, Ῥ. --- συμβουλῆς ἕνεκεν βαίνοντες, ἃ. Ὁ. (Ὀ. Πᾶ5 

βαίνοντας), ἃ. 1. συμβουληθεῖσιν βαίνοντες, 6. συμ. ἐκβαί- 
νοντες ἴῃ6 οἵου Μ 55. συμβοηθήσειν ἐκβαίνοντες, (ῃ 8. οοῃ]Θ6ο- 
ἴαγα οἵ Μυτείυβ, δΔἀορίεα Ὀγ δ. Ὁ. Β. Ρ. Κα. 866 Ηετοα. ΥἹ. 
109. συμβολήν, πὰ {ῃ6 αγ. [μ6οἱ. 

2. προσέχοιεν. ὅε6 ϑυϊά. προσεχ. --- περιιόντες, ᾳ. περι- 
ἰδόντες, ἃ. Ὁ. ἃ. παριόντες 16 οἴμενγ Μ5Κ. 

8. ὁλοιτρόχους. ὅ66 ϑυϊά. γῆο ααποίαβ ΠΌΙΩ τηνικαῦτα ἴο 
διεσφενδονῶντο, οτηϊ {1πρ πρὸς τὰς πέτρας παίοντες. -- ἐλάττους 
[λίθους], Β. λίθους οἴῃ. ἃ. Ὁ. ἃ. 6.--- παίοντες, Μ5.), πταίον- 
τες Δ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΘΟΥΓΘοΙΙοη οὗ 85, δἀορίοα Ὀγ 1). Β. Ρ. Κ. 
5866 βοῦς. Ῥγοιη. 887. παίουσι. 
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΄ Ν “ ᾽ς δας ολ Δ Νι αἴους καὶ μείζους καὶ ἐλάττους, οἱ φερόμενοι πρὸς 

τὰς πέτρας παίοντες διεσφενδονῶντο" καὶ παντάπασιν 
οὐδὲ πελάσαι οἷόν τ᾽ ἣν τῇ εἰσόδῳ. 4. ἔνιοι δὲ τῶν 
λοχαγῶν, εἰ μὴ ταύτῃ δύναιντο, ἄλλῃ ἐπειρῶντο" καὶ 

ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο᾽ ἐπεὶ δὲ ᾧοντο 
᾽ “ 53 ΡῚ Ψ “ ᾽ -“ ΡῚ Ἀ Ἂν "»“ 

ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες, τότε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον' 

ἐτύγχανον δὲ καὶ ἀνάριστοι ὄντες αὐτῶν οἱ ὀπισθο- 
2 Ψ ΄ , ’ὔ ῃ 

φυλακήσαντες. οἱ μέντοι πολέμιοι, φοβούμενοι 

δῆλον ὅτι, οὐδὲν ἐπαύσαντο δι’ ὅλης τῆς νυκτὸς κυλιν- 
" δ 7 ᾿ ἰ 3. Ὁ Ἂ ,, δοῦντες τοὺς λίθους" τεκμαίρεσθαι δ᾽ ἦν τῷ ψόφῳ. 

ω 3. ἘΡ Ν φ. ῇ ΄ Υ͂ 

ὅ. οἱ δ᾽ ἔχοντες τὸν ἡγεμόνα κύκλῳ περιιόντες κατα- 

λαμβάνουσι τοὺς φύλακας ἀμφὶ πῦρ καθημένους" καὶ 

τοὺς μὲν κατακανόντες τοὺς δὲ καταδιώξαντες αὐτοὶ 
5 “Δ᾽ Κγ ς ΔΥΥΝ ΄ ῳ ΠῚ 3 

ἐνταῦθ᾽ ἔμενον ὡς τὸ ἄκρον κατέχοντες. 0. οἱ δ᾽ οὐ 
κατεῖχον, ἀλλὰ μαστὸς ἣν ὑπὲρ αὐτῶν παρ᾽ ὃν ἣν ἡ 

στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ᾽ ἧ ἐκάθηντο οἱ φύλακες. ἔφοδος 
, 3 , τ Κ᾿, ΧΑ “ ΤᾺ Ἅ Ὑ35..Ἃ [4] μέντοι αὐτόθεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἣν οἱ ἐπὶ τῇ φα- 

νερᾷ ὁδῷ ἐκάθηντο. 

7. Καὶ τὴν μὲν νύκτα ἐνταῦθα διήγαγον" ἐπεὶ δ᾽ 

ἡμέρα ὑπέφαινεν ἐπορεύοντο σιγῇ συντεταγμένοι ἐπὶ 
Ἁ Ἷ ᾿ ᾿Ὶ ς μ“ 3 , [χ4 3. 

τοὺς πολεμίους" καὶ γὰρ ὁμίχλη ἐγένετο, ὥστε ἔλαθον 

ἐγγὺς προσελθόντες. ἐπεὶ δὲ εἶδον ἀλλήλους, καὶ ἥ 

τε σάλπιγξ ἐπεφθέγξατο καὶ ἀλαλάξαντες οἱ “Ελλη- 

4. φοβ. δῆλ. ὅτι, ἃ. Ὁ. ἄ. 6. [Φ. ὃ. ὅ,1, Ῥ.---τεκμαίρεσθαι, ἃ. Ὁ. 
τεκμήρασθαι, 

ὅ. κατακαίνοντες, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ὅϑ'ἱα, [κατακαίνων.] ἀποκτεί- 
γναντες ἴῃ6 οἴει ΜΕΝ. ἃ Κα. κατακανόντες, 1). Β. Ρ. 

6. αὕτη, οἵη. δ]4. μαστός. 
7. ἐπέφαινεν, ἃ. Ὁ.---- καὶ ἥ τε, ἃ. Ὁ. καί, οπι. Ὦ. Β. Καὶ., ψῆο 

ΡΪδοθ (") αἴϊεν ἀνθρώπους.---ἐπεφθέγξατο, ἃ. Ὁ. 6. ἐφθέγξατο, 
Ρ.--οἰ Ἕλληνες οι. 1). Β. Ρ. 



11. 8--12.7 ΑΝΑΒΑΒΙΚΝ. ἸΡ. 138 

" “-᾽΄ δ Ἁ ᾽ ’ « ᾿ ᾽ οι] νες ἴεντο ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους, οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, 
’ 

ἀλλὰ λυπόντες τὴν ὁδὸν φεύγοντες ὀλίγοι ἀπέθνη- 
σκον" εὔζωνοι γὰρ ἦσαν. 8. οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον 

ἀκούσαντες τῆς σάλπιγγος εὐθὺς ἴεντο ἄνω κατὰ τὴν 
φανερὰν ὁδόν" ἄλλοι δὲ τῶν στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς 
ὁδοὺς ἐπορεύοντο ἧ ἔτυχον ἕκαστοι ὄντες, καὶ ἀνα- 

’ ς ᾿ [4 » 4 » ΄ “ ’ 

βάντες ὡς ἐδύναντο ἀνίμων ἀλλήλους τοῖς δόρασι. 

9. καὶ οὗτοι πρῶτοι συνέμιξαν τοῖς προκαταλαβοῦσι 

τὸ χωρίον. Ἐενοφῶν δὲ ἔχων τῶν ὀπισθοφυλάκων 
τοὺς ἡμίσεις ἐπορεύετο ἧ οἱ τὸν ἡγεμόνα ἔχοντες" 
εὐοδωτάτη γὰρ ἦν τοῖς ὑποζυγίοις: τοὺς δὲ ἡμίσεις 
»Μ “ ς ’ Ρ ’ ΕῚ 

ὄπισθεν τῶν ὑποζυγίων ἔταξε. 10. πορευόμενοι ὃ 
᾿ ͵ ΄ ς Ἁ -“ ιν Ὁ“ ’ 

ἐντυγχάνουσι λόφῳ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ κατειλημμένῳ 
«ς Ἂ “ , ἃ Ἂ » , ΑΨ 3 [4 ἍἋ, ὑπὸ τῶν πολεμίων, οὺς ἢ ἀποκόψαι ἦν ἀνάγκη ἢ 

διεζεῦχθαι ἀπὸ τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων. καὶ αὐτοὶ μὲν 
ΠῚ 2 , κυ « 5 δ᾿ Ἁ ς Ζ ᾽ 

ἂν ἐπορεύθησαν ἡ οἱ ἄλλοι, τὰ δὲ ὑποζύγια οὐκ 

ἦν ἄλλῃ ἢ ταύτῃ ἐκβῆναι. 11. ἔνθα δὴ παρακελευ- 
σάμενοι ἀλλήλοις προσβάλλουσι πρὸς τὸν λόφον 
ὀρθίοις τοῖς λόχοις, οὐ κύκλῳ ἀλλὰ καταλιπόντες 
ἄφοδον τοῖς πολεμίοις, εἰ βούλοιντο φεύγειν. 12. καὶ 
τέως μὲν αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ὅπῃ ἐδύναντο ἕκαστος 
οἱ βάρβαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, ἐγγὺς δ᾽ οὐ προσ- 
,ὔ » Ν “Ὁ 7 Ν γι Ἁ “Ὁ ’ 

ίεντο, ἀλλὰ φυγῇ λείπουσι τὸ χωρίον. καὶ τοῦτόν 

8. ἀνείμων, ἃ. Ὁ. ἃ. δ], 8,466 ἀνείμων, ἀηᾷ Καὶ αϑῖοτ᾽5 ποίδ. 
θὲ. ἧς ἥπερ, 19. Β. 
11. ἄφοδον, ἱ. ἔ.. φοδον, ἃ. ἔφοδον, Ὁ. ἄμῴφοδον {Π6 ΟΥ̓ ΠΕΡ 

Μϑ55. 
12. ὅπου, Ὁ. ὅποι, α. ἃ.---- ὁρῶντες, 6. ἔι σι. ἢ. Κ΄ 1. Α. Ρ. Κι: 

Δα τη Ϊ551016 δοοογαϊηρ ἴο Ῥ.᾽5. Ραποίαδίίοπ: οοιηραῖα Ηοτγοά, 
1.16. λέγοντες : Τυογά. νἱϊ. 42. ὁρῶντες. ΤΠ ρυποίτδ- 
τοη ἴῃ ἐπ ἐοχί 15 [Παὐ οὗ 5. γῇο {ὉΠ Βίθρμδηυβ. Ὁ. μὰ8 
ΠΟ Ροϊηπὶ δῇεγ κατεχόμενον : Ρ. ἀηα Κ, ἢᾶγα (,). 
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τε παρεληλύθεσαν οἱ “Ἕλληνες, καὶ ἕτερον ὁρῶσιν 
» 2 Ἁ Ὁ ᾽θ 

ἔμπροσθεν λόφον κατεχόμενον. ἐπὶ τοῦτον αὖθις 
ἐδόκει πορεύεσθαι. 

18. ᾽Εννοήσας δ᾽ ὁ Ἐενοφῶν μή, εἰ ἔρημον κατα- 

λείποι τὸν ἡλωκότα λόφον, καὶ πάλιν λαβόντες οἱ 
πολέμιοι ἐπιθοῖντο τοῖς ὑποζυγίοις παριοῦσιν, (ἐπὶ 

᾿ 3. δ Ἁ ς ’, [2 Ἁ “ ΄΄ ς ΓῚ πολὺ δ᾽ ἦν τὰ ὑποζύγια ἅτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ 
,». ᾿ 9. ᾿ “ , . 

πορευόμενα.) καταλείπει ἐπὶ τοῦ λόφου λοχαγοὺς 

Κηφισόδωρον Κηφισοφῶντος ᾿Αθηναῖον, καὶ ᾿Αμφι- 
κράτην ᾿ἀμφιδήμου ᾿4θηναῖον, καὶ ἀρχαγόραν ᾿ἀργεῖον 

φυγάδα, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λουποῖς ἐπορεύετο ἐπὶ τὸν 
δεύτερον λόφον, καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοῦτον 

ς “ »᾽ ᾽ ᾽ - Ι Ν Ἁ 

αἱροῦσιν. 14. ἔτι δ᾽ αὐτοῖς τρίτος μαστὸς λοιπὸς 

ἦν πολὺ ὀρθιώτατος ὁ ὑπὲρ τῆς ἐπὶ τῷ πυρὶ κατα- 
Ι “ -“ - “ ληφθείσης φυλακῆς τῆς νυκτὸς ὑπὸ τῶν ἐθελοντῶν. 

1ὅ. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο οἱ Ελληνες, λείπουσιν οἱ 
’ 

βάρβαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστόν, ὥστε θαυμαστὸν 

πᾶσι γενέσθαι, καὶ ὑπώπτευον δείσαντας αὐτοὺς μὴ 

κυκλωθέντες πολιορκοῖντο ἀπολιπεῖν. οἱ δ᾽ ἄρα ἀπὸ 

τοῦ ἄκρου καθορῶντες τὰ ὄπισθεν γιγνόμενα πάντες 
ἐπὶ τοὺς ὀπισθοφύλακας ἐχώρουν. 

16. Καὶ Ἐενοφῶν μὲν σὺν τοῖς νεωτάτοις ἀνέβαι- 
νεν ἐπὶ τὸ ἄκρον, τοὺς δὲ ἄλλους ἐκέλευσεν ὑπάγειν, 
, »ὉὉ 

ὅπως οἱ τελευταῖοι λόχοι προσμίξειαν: καὶ προελ- 

18. καταλίπῃ, Ὁ. καταλείπη, ἃ. λείπει, 6. καταλίποι, Β. Κζ. 
και πάλιν. ὅδε Κα. ̓5 ποίο.---ἐπιθεῖντο, Ὀ.---αἴρουσιν, ἃ. ἃ. Α. 

14. καταλειφθείσης, ἃ. ἃ.---ἐθελόντων, ἃ. ἃ. 6. ἴ, ο΄. ἢ. 1. Κ. 1. 
Ὁ. ἐθελοντῶν, Βτοάεευβ, Π). Ρ. Κα. ἐλθόντων, Ὁ. προελθόν- 
των, Δ. 

1. ἀμαχητεί, Ὁ." 
10. προμίξειαν, ἃ. ἃ. --- προελθόντες, 6. προσελθόντας, [86 

οἶμον 55. 



Π. 17--2172ὦ ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ἹΥ. 13ὅ 

θόντας κατὰ τὴν ὁδὸν ἐν τῷ ὁμαλῷ θέσθαι τὰ ὅπλα 
-.. Ἁ ᾽ ᾽ὔ “Ὁ ; ἷΦ » , 

εἶπε. 17. καὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἦλθεν ᾿Αρχαγόρας 
.» “ [4 Ἀ τ «ς » , » Ἁ ὁ ᾿Αργεῖος πεφευγώς, καὶ λέγει ὡς ἀπεκόπησαν ἀπὸ 

κ ῇ “ 

τοῦ πρώτου λόφου, καὶ ὅτι τεθνᾶσι Κηφισόδωρος 
᾽ 

καὶ ᾿Αμφικράτης, καὶ ἄλλοι ὅσοι μὴ ἁλλόμενοι κατὰ 
-“ “ Ἁ Ἁ » ,7, ᾽ ’ τῆς πέτρας πρὸς τοὺς ὀπισθοφύλακας ἀφίκοντο. 

18, ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι οἱ βάρβαροι ἧκον ἐπ᾽ 
᾿] 7 ’ “ κι Ἃ " “-“ ͵7ὔ ἀντίπορον λόφον τῷ μαστῷ: καὶ Ἐενοφῶν διελέγετο 

3 - , ΤΑ͂Ν ς ’ “ αὐτοῖς δι’ ἑρμηνέως περὶ σπονδῶν, καὶ τοὺς νεκροὺς 
ἀπήτει. 19. οἱ δὲ ἔφασαν ἀποδώσειν ἐφ᾽ ᾧ μὴ 
καίειν τὰς κώμας. συνωμολόγει ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν. 
ἐν ᾧ δὲ τὸ μὲν ἄλλ ΐ γεί, οἱ δὲ ταῦ ι μὲν ἄλλο στράτευμα παρήει, οἱ δὲ ταῦτα 
διελέγοντο, πάντες οἱ ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνεῤῥύη- 

» “ σ ς Ἁ ᾿ 3 ᾿Ὶ 
σαν. 20. ἐνταῦθα ἵσταντο οἱ πολέμιοι: καὶ ἐπεὶ 

ἤρξαντο καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ μαστοῦ πρὸς τοὺς 
ἄλλους ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο; ἴεντο δὴ οἱ πολέμιοι 
πολλῷ πλήθει καὶ θορύβῳ καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ 

-“ » »-“ -" » Ἅ Φμ “ ’ὔ 

τῆς κορυφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ οὗ Ἐενοφῶν κατέβαινεν, 

ἐκυλίνδουν πέτρας: καὶ ἑνὸς μὲν κατέαξαν τὸ σκέ- 
λος, Ἐενοφῶντα δὲ ὁ ὑπασπιστὴς ἔχων τὴν ἀσπίδα 

ἀπέλιπεν: 21. Εὐρύλοχος δὲ Μουσιεὺς Ἀρκὰς προ- 

σέδραμεν αὐτῷ ὁπλίτης, καὶ πρὸ ἀμφοῖν προβεβλη- 

17. ἀπεκόπησαν, 866 ϑιυϊά. ἀηα ΙΚ αϑίογ᾽Β ποία. --- πρώτου, 
οἵη. ἃ. Ὁ. 

18. ἐπ᾽ ἀντὶ πτεραλόφον, ἃ. Ηδθποα 8, οοη]θοίβ. ἐπὶ τὸν ἀν- 
τιπέρας λόφον. 
, 19. π. οἱ, Μ55. π. οἵ, Μυγεῖι8. 0). Β. γῆο γτεϑρθοί νον 
Ραϊ πὸ ροϊηΐ, πὰ (,) αἴΐεσ συνεῤῥύησαν, ἀπ (.) αἴἴετ πολέ- 
μιοι. Πα ἰοχύ ἀρῦθθβ νι Καὶ. Ρ. δπᾶ 1). 1829, ψῃ]ο ἢ ἔνο 
Ιαϑὲ πᾶνε αἶβο (.) δῇϊεγ πολέμ. --- τούτου, οἵη. Ὁ. 6. [τούτου], 
Ρ.---α. τερθαΐβ πάντες δ[[6. συνεῤῥύησαν. 
20. κατέαξεν, ἃ. κατέαξε, ἃ. 
21. βεβλημένος, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. 
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᾿ 9 [4 Ἁ ν᾽ Ἂ Α ’ μένος ἀπεχώρει; καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς τοὺς συντεταγμέ- 
γους ἀπῆλθον. 

ς 

22. Ἔκ δὲ τούτου πᾶν ὁμοῦ ἐγένετο τὸ Ελληνικόν, 
Δ 3 ΄ 3 »οἮ΄᾿ 2 “ Ν »-» δι ἢ 

καὶ ἐσκήνησαν αὕτου ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς οἰκίαις 

καὶ ἐπιτηδείοις δαψιλέσι' καὶ γὰρ οἶνος πολῦς ἦν, 
ὥστε ἐν λάκκοις κονιατοῖς εἶχον. 28. Ἐενοφῶν δὲ 
καὶ Χειρίσοφος διεπράξαντο ὥστε λαβόντες τοὺς 
νεκροὺς ἀπέδοσαν τὸν ἡγεμόνα" καὶ πάντα ἐποίησαν 

“, - ΄ο ΄ ἢ) 

τοῖς ἀποθανοῦσιν ἐκ τῶν δυνατῶν ὥσπερ νομίζεται 
» ΄ 3 “Ὁ “ ἣΝ ς , 3 Θ 

ἀνδράσιν ἀγαθοῖς. 24. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡνγε- 

μόνος ἐπορεύοντο’ μαχόμενοι δ᾽ οἱ πολέμιοι καὶ ὅπη 
εἴη στενὸν χωρίον προκαταλαμβάνοντες ἐκώλυον τὰς 

, .- ν ΠῚ Χ 7 ΄ 
παρόδους. 2ὅ. ὁπότε μὲν οὖν τοὺς πρώτους κωλύ- 

μ--ι “ » 2 , Ἂ Δ: τ 3 οιεν, Ξενοφῶν ὄπισθεν ἐκβαίνων πρὸς τὰ ὄρη ἔλυε 
τὴν ἀπόφραξιν τῆς παρόδου τοῖς πρώτοις ἀνωτέρω 
πειρώμενος γίγνεσθαι τῶν κωλυόντων: 26. ὁπότε 

δὲ τοῖς ὄπισθεν ἐπιθοῖντο, Χειρίσοφος ἐκβαίνων καὶ 
πειρώμενος ἀνωτέρω γίγνεσθαι τῶν κωλυόντων ἔλυε 
τὴν ἀπόφραξιν τῆς παρόδου τοῖς ὄπισθεν: καὶ ἀεὶ 
οὕτως ἐβοήθουν ἀλλήλοις καὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων 
3 , 3 Ἃ Εις ’ 3 -“ “ 3, ἐπεμέλοντο. 217. ἦν δὲ καὶ ὁπότε αὐτοῖς τοῖς ἀνα- 
βᾶσι πολλὰ πράγματα παρεῖχον οἱ βάρβαροι πάλιν 

΄ 2 δ Ἁ 9 σ Ν 9. ,ὔ 
καταβαίνουσιν" ἐλαφροὶ γὰρ ἦσαν ὧστε καὶ ἐγγύθεν 

΄ὔ Α᾽ ΄ 50. Χ Ἂ 9 3. Ἃ , 
φεύγοντες ἀποφεύγειν" οὐδὲν γὰρ εἶχον ἄλλο ἢ τόξα 

22. ὥστε, Μ55. Β. ὅν, 5. Ὁ). Ρ. Κι. Ποπι ϑυϊά. κεκονιμέ- 
νοις. 

28. ἀπέδοσαν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἀποδοῦναι, Ῥ. Κ. 
24. ὅποι. ἃ. 
2ὅ. παρόδου : ὁδοῦ, ἃ. Ὁ. 6. Π.--- γίνεσθαι, ἃ. ἀ. Β. Ῥ. 
26. ἐπεμέλοντο 8. Ὁ. 4. ἐπεμελοῦντο, οἴμοι Μ55. ἀπᾶ Κι. 
27. καὶ ὁπότε, ἃ. Ὁ. ὁπ. κ. Β. Κ. 
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καὶ σφενδόνας. 28. ἄριστοι δὲ καὶ τοξόται ἦσαν' 
- Ν , ᾽ Ἁ ΄ Ν Ν ’ ε 7, 

εἶχον δὲ τόξα ἐγγὺς τρυπήχη, τὰ δὲ τοξεύματα πλέον 
ΒΩ ΄ Χ Χ Ν « ᾿ ᾽, κ 

ἢ δυπήχη" εἷλκον δὲ τὰς νευρὰς ὁπότε τοξεύοιεν πρὸς 

τὸ κάτω τοῦ τόξου τῷ ἀριστερῷ ποδὶ προβαίνοντες. 
τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν ἀσπίδων καὶ διὰ 
τῶν θωράκων. ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οἱ “Ελληνες ἐπεὶ 
λάβοιεν ἀκοντίοις ἐναγκυλῶντες. ἐν τούτοις τοῖς 

χωρίοις οἱ Κρῆτες χρησιμώτατοι ἐγένοντο. ἦρχε δὲ 
αὐτῶν Σ᾽ τρατοκλῆς Κρής. 

111. Ταύτην δ᾽ αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς 

κώμαις ταῖς ὑπὲρ τοῦ πεδίου τοῦ παρὰ τὸν Κεντρέτην 
7 Ων ς “ ἃ « “ Ἁ ᾽ ᾿ 

ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεθρον, ὃς ὁρίξει τὴν ᾿ἀρμενίαν 
καὶ τὴν τῶν Καρδούχων χώραν. καὶ οἱ “Ελληνες 
ἐνταῦθα ἀνεπαύσαντο ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον" ἀπεῖχε 

δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμὸς ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια τῶν Καρ- 

δούχων. 2. τότε μὲν οὖν ηὐλίσθησαν μάλα ἡδέως, 
ἃ Ε] “ Ε Ἁ Ἁ -»“ 

καὶ τἀπιτήδεια ἔχοντες καὶ πολλὰ τῶν παρέληλυ- 

θότων πόνων μνημονεύοντες. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας 
Ὁ . » ͵ὔ ᾿ “Ὁ ’ Ἅ ὅσασπερ ἐπορεύθησαν διὰ τῶν Καρδούχων πάσας 

, , .Ψ δι ὦ 50 Χ ἈΝ μαχόμενοι διετέλεσαν, καὶ ἔπαθον κακὰ ὅσα οὐδὲ τὰ 
’ φ Ἁ 7, ᾿ γ: ς μ. σύμπαντα ὑπὸ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους. ὡς οὖν 

» , ,ὔ ς Ῥ » 7 

ἀπηλλαγμένοι τούτων ἡδέως ἐκοιμήθησαν. 
“ μὴ ΄Ψ, ’ « »“ ε ΄ ,ὔ “" 

8. Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁρῶσιν ἱππέας που πέραν τοῦ 
“ΟΣ , ε Α Ι͂ 

ποταμοῦ ἐξωπλισμένους ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν, 

28. ἄρ. δὲ καὶ, ἃ. Ὁ. Β. καὶ, οτῃ. ἢ. [καὶ], Ῥ.---προβαίνον- 
τες, ΜΙ55. 1Π6 {τὰ τϑδαϊηρ. προσβαίνοντες, ἢ. ΒΡ. Κ. 8566 
Πιοά. ΠῚ. 8. εα. ὙΥ εββϑιηρ; ϑίγτδδο, ΧΥ͂Ι. ρ. 772. δὰ. (δβαυθ. 
προβεβηκότων τοῖς ποσί. Ῥδοίία5, Εἰχοοτρί. οι Αριῃᾶγ- 
ΟἾ͵α65, ο. 28.---ἐπ. λάβ. ἃ. Ὁ. ἀ. 4ᾳ. ἐπιλαβόμενοι {π οἴμεῦ Μ5Ν. 

1. κατὰ τόν, Ὁ. α. ---Αρμενίαν, ἃ. ---- ὡς ἕξ, ἃ. [ὡς], Β. Ἐ΄ 
οἵη. ἃ. ἃ. 68. 

9. ἱππεῖς, ἃ. Ὁ. ὁ. Β. ἱππέας, Ὦ. Ῥ. 
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Ν ὑὰ)ς ἫΝ -“ » , ἡ - 

πεζοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς ὄχθαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν 
Ὁ Ἷ { ͵ » Ἃ 9 , ᾿ ὁ 

ἱππέων ὡς κωλύσοντας εἰς τὴν ᾿Δρμενίαν ἐκβαίνειν. 

4, ἦσαν δ᾽ οὗτοι ᾽Ορόντου καὶ ’Αρτούχου, ᾿Δρμένιοι 
καὶ Μαρδόνιοι καὶ Χαλδαῖοι μισθοφόροι. ἐλέγοντο 
δὲ οἱ Χαλδαῖοι ἐλεύθεροί τε καὶ ἄλκιμοι εἶναι: ὅπλα 
ΠΝ. “558 Χ Χ , ς Ν νῷὮν δ᾽ εἶχον γέῤῥα μακρὰ καὶ λόγχας. ὅ. αἱ δὲ ὄχθαι 

αὗται ἐφ᾽ ὧν παρατεταγμένοι οὗτοι ἦσαν τρία ἢ 
7 Ψ » Ν “ ΄Ὰ ᾽ »“ ς ΝΥ ΝΝ 

τέτταρα πλέθρα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἀπεῖχον: ὁδὸς δὲ 

μία ἡ ὁρωμένη ἣν ἄγουσα ἄνω ὥσπερ χειροποίητος" 

ταύτῃ ἐπειρῶντο διαβαίνειν οἱ “Ελληνες. 6. ἐπεὶ δὲ 
πειρωμένοις τό τε ὕδωρ ὑπὲρ τῶν μαστῶν ἐφαίνετο, 

Ἂν Ἄ, οὰ « Χ ΄ “ εἶ 9 

καὶ τραχὺς ἦν ὁ ποταμὸς μεγάλοις λίθοις καὶ ὀλι- 
“ Ἂ ᾿αν ΠΣ; ΟΝ 16 Ἄν 53 » » Ν σθηροῖς. καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ ὕδατι τὰ ὅπλα ἣν ἔχειν" εἰ δὲ 

, [4 ς Ι͂ » ἵ “ “Ὁ Ἁ Οὗ 

μή. ἥρπαζεν ὁ ποταμός" ἐπί τε τῆς κεφαλῆς τὰ ὅπλα 

εἴ τις φέροι, γυμνοὶ ἐγίγνοντο πρὸς τὰ τοξεύματα 
Ἁ », 7 3 , “' Ν » »“ 5 

καὶ τἄλλα βέλη: ἀνεχώρησαν οὖν καὶ αὐτοῦ ἐστρα- 
΄ ἕ Ν ͵ »» εἶ Ρ} Χ 

τοπεδεύσαντο παρὰ τὸν ποταμόν. 7. ἔνθα δὲ αὐτοὶ 

τὴν πρόσθεν νύκτα ἦσαν ἐπὶ τοῦ ὄρους ἑώρων τοὺς 

Καρδούχους πολλοὺς συνειλεγμένους ἐν τοῖς ὅπλοις. 

ἐνταῦθα δὴ πολλὴ ἀθυμία ἣν τοῖς “Ελλησιν, ὁρῶσι 

μὲν τοῦ ποταμοῦ τὴν δυσπορίαν, ὁρῶσι δὲ τοὺς δια- 
βαίνειν κωλύσοντας, ὁρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν 
:Σ ΄ δ ΄ » ,ὔ 

ἐπικεισομένους τοὺς Καρδούχους ὄπισθεν. 8. ταύτην 

μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν νύκτα ἔμειναν ἐν πολλῇ 
» , 5) »" “ ᾿ »Μ εν " 3 

ἀπορίᾳ ὄντες. Ἐενοφῶν δὲ ὄναρ εἶδεν: ἔδοξεν ἐν 

4. ᾽Ορόντα, ἃ. Ἐ.---ἰΑρμένιοι, ἃ.---- Μαρδόνιοι, Ὁ. ἀ. 6. σ᾿. ἢ. 
ἱ. Κα. τ. ο. ᾳ. Καρδούχιοι, ἃ. Μυγδόνιοι, ᾿ν. ἄθονα {Π6 11π86. 

566. Μίδηπογί᾽β δυραπιθηΐ, Τουπα θα οἢ 1Π6 τϑδάϊησ Μυγδόνιοι, 
ΜΟΙ. Ρι, 2. Ρ. 190. 

ὅ. ἡ, οἵη, 8. Ὁ. 6. 1. --- ταύτῃ : ταύτην, ἃ. Ὁ. ἃ. 6., 1. σοΥ- 
τϑοῖθα, ἢ. 
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’ , Φ Ν Σ] [ον ᾿ς Ψ' 3,6. τσοὺ 

πέδαις δεδέσθαι, αὗται. δὲ αὐτῷ αὐτόμαται περιῤῥυῆ- 
ναι, ὥστε λυθῆναι καὶ διαβαίνειν ὁπόσον ἐβούλετο. 

ἐπεὶ δὲ ὄρθρος ἦν ἔρχεται πρὸς τὸν Χειρίσοφον καὶ 
λέγει ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς ἔσεσθαι; καὶ διηγεῖται 

ΕῚ “ Ἂ, 48 ς δ 0 ᾿ς Ἂ ον Ἅ Ὁ“ 

αὐτῷ τὸ ὄναρ. 9. ὁ δὲ ἥδετό τε καὶ ὡς τάχιστα ἕως 

ὑπέφαινεν ἐθύοντο πάντες παρόντες οἱ στρατηγοί" 
ων. κα 4 ΡΝ »Ω Δ ᾿, ὧν κι , ᾿ 

καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἣν εὐθὺς ἀπὸ τοῦ πρώτου. καὶ 
ἀπιόντες ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ 
παρήγγελλον τῇ στρατιᾷ ἀριστοποιεῖσθαι. 10. καὶ 
ἀριστῶντι τῷ Ἐξενοφῶντι προσέτρεχον δύο νεανίσκω" 
ἤδεσαν γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη αὐτῷ καὶ ἀριστῶντι 

᾿ “ “ Ν » » 2 Ἢ 

καὶ δειπνοῦντι προσελθεῖν, καὶ εἰ καθεύδοι ἐπεγεί- 

ραντα εἰπεῖν εἴ τίς τι ἔχοι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. 
11. καὶ τότε ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύγανα συλλέ- 

ἴον 7 - 

γοντες ὡς ἐπὶ πῦρ; κἄπειτα κατίδοιεν ἐν τῷ πέραν 
3 

ἐν πέτραις καθηκούσαις ἐπ᾿ αὖτον τὸν ποταμὸν 
γέροντά τε καὶ γυναῖκας καὶ παιδίσκας ὥσπερ μαρ- 

! σίπους ἱματίων κατατιθεμένους ἐν πέτρᾳ ἀντρώδει. 
12, ἰδοῦσι δέ σφισι δόξαν ἀσφαλὲς εἶναι διαβῆναι" 

8. αὐτόμαται, ἃ. Ὁ. ἃ. ἱ. Κ. αὐτόματοι, ϑοτηα ΜΟΝ. δηα 645. 
--περιῤῥυῆναι, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. περιῤῥαγῆναι, ἴῃ 6 οἴμεν ΔΙ55.--- 
διαβῆναι, ἃ. 

9. ἀπὸ τοῦπ. Μ55. ἐπὶ τ. π.. ὃ. Ὁ. Β., Κι, τῆ6. σοἴηιηοη 
ὑϑᾶσο. ΟΟμρ. ΥΙ.ὅ. 2. 8.---παρήγγελον, ἃ. ἔ, δ. 1.1. Β. 

10. καὶ ἀριστ. ἃ. Ὁ. 6. ἀριστ. δέ, Β. --- ὅδε ϑυϊά, ἐξείη, 
ἀπιοτηρ ΠΌτη ἤδεσαν ἴο πόλεμον. ---- καθεύδει, ἃ. ϑιη1ά. --- ἐπα- 
γείραντα, ἃ. 

11. ἐν πέτραις, ἃ. Ὁ. 6. ϑιϊ]4. καθηκούσαις ἃηα μάρσιπος: 
οἴμον Μ55. ἐ. ταῖς π.--- γυναῖκας, ἃ. Ὁ. 6. Β. γυναῖκα, Ὠ.Ρ.Κ.--- 
μαρσίπους, Α. ὅ6ε ϑυϊά. δῦονθ: Ῥό]]αχ, Ομπομηϑϑβί. 1]. 79. 
Χ. 138 : οἵδεῦ Μ 55. ἀῃὰ Ρ, μαρσίππους. 

12. διαβῆναι, [). Ῥ. Κα. διαβαίνειν, 6. Β.---ἔφασαν, οπν. Θά, 
νευσούμενοι, αυοίϊηρ ἴγτοπ) ἐκδύντες ἴο διαβαίνειν : Ὀαΐ Π6 ἢδ8 
ἐπειρῶντο Ὀδΐοτα διαβαίνειν. ---- γυμνοί, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ. Βυϊὰ. 
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γῶν Χ . , ε . “- 
οὐδὲ γὰρ τοῖς πολεμίοις ἱππεῦσι πρόσβατον εἶναι 

ἴον ᾽ 

κατὰ τοῦτο. ἐκδύντες δ᾽ ἔφασαν ἔχοντες τὰ ἐγχευ- 
ρίδια γυμνοὶ ὡς νευσούμενοι διαβαΐνειν, πορευόμενοι 
δὲ πρόσθεν διαβῆναι πρὶν βρέξαι τὰ αἰδοῖα, καὶ 

7 Ν ͵ Ἀν ,ὔ ΄ Ψ 

διαβάντες καὶ λαβόντες τὰ ἱμάτια πάλιν ἥκειν. 

18. Εὐθὺς οὖν ὁ Ἐενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε καὶ 
ξ΄“ “ [4 -“" 

τοῖς νεανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευε, καὶ εὔχεσθαι τοῖς 
φήνασι θεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον καὶ τὰ 
λουπὰ ἀγαθὰ ἐπιτελέσαι. σπείσας δ᾽ εὐθὺς ἦγε τοὺς 

λῚ κι 
νεανίσκους παρὰ τὸν Χειρίσοφον, καὶ διηγοῦνται 
ταῦτα. 14. ἀκούσας δὲ καὶ ὁ Χειρίσοφος σπονδὰς 
5 ᾿, Ψ Χ “ Ἂν, 5 ΄ 

ἐποίει. σπείσαντες δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις παρήγγελλον 

συσκευάζεσθαι, αὐτοὶ δὲ συγκαλέσαντες τοὺς στρατη- 

γοὺς ἐβουλεύοντο ὅπως ἂν κάλλιστα διαβαῖεν, καὶ 
τούς τε ἔμπροσθεν νικῷεν καὶ ὑπὸ τῶν ὄπισθεν μηδὲν 
πάσχοιεν κακόν. 15. καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς Χειρίσοφον 

Ἂ ς Ὁ Ν ψ, 5, Ἂν [4 ΄- 

μὲν ἡγεῖσθαι καὶ διαβαίνειν ἔχοντα τὸ ἥμισυ τοῦ 
᾿] 2 

στρατεύματος, τὸ δ᾽ ἥμισυ ἔτι ὑπομένειν σὺν Ἐξενο- 
“ Ν ὐδς ἐ , Ἂν, Ν 3} 2 Ἅ ᾽ὔ΄ 

φῶντι, τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ τούτων 
διαβαίνειν. 

16. ᾿Επεὶ δὲ καλῶς ταῦτα εἶχεν ἐπορεύοντο" 
ἡγοῦντο δ᾽ οἱ νεανίσκοι ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὸν 

᾿ εονχν ΛΝ Φ 5 Ν Ἁ ’’ φ ͵ 

ποταμόν" ὁδὸς δὲ ἣν ἐπὶ τὴν διάβασιν ὡς τέτταρες 

γυμνά, Ρ. --- νευσούμενοι, ἴ. σ΄. ἢ, Κι 1. Α. πευσούμενοι, ἃ. 1. 
σπευσύόμενοι, {π6 οἶμον Μ585.---προσθ. διαβῆναι, Ῥ.., π. διαβαί- 
νειν, 1). Β. Κι.--καὶ διαβ. λαβ. Ὁ. 

18. ἔσπευδε, ἃ. ἃ... Κ' 1. τη.---ἐγχεῖν : ἐγχειρεῖν, δ.---ἐκέλευε, 
8. Ὁ. ἐκέλευσε, Β. ---αὔχεσθάι τε τοῖς θεοῖς, ϑυϊά, ἐγχεῖν : 
Ζοπαγδβ, ἐγχεῖν. ῬΠΑνοΥηα8, ἐγχεῖν, 0 4180 ΘΟΠΗ͂ΓΠΙ ἐγχεῖν. 
---ταῦτα, Μ585. ταὐτά, ὃ. Ὁ). Β. Ρ. Κ, 

14. παρήγγελον, ἃ. 
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’ “ ᾽ Φ, ἢ ᾽ ῇ 

στάδιοι. 17. πορευομένων δ᾽ αὐτῶν ἀντιπαρήεσαν 
ε ͵7 ω ς 7 ᾿] Ἁ .. - Ἁ Ἁ 

αἱ τάξεις τῶν ἱππέων. ἐπειδὴ δὲ ἦσαν κατὰ τὴν 

διάβασιν καὶ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ, ἔθεντο τὰ 
Ὁ Ἁ δι. Ὁ “Ὁ ᾿ς , 

ὅπλα, καὶ αὐτὸς πρῶτος Χειρίσοφος στεφανωσάμενος 

καὶ ἀποδὺς ἐλάμβανε τὰ ὅπλα καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι 
Ἁ Ἁ Ἁ 2 ΄ 5 Ἁ 

παρήγγελλε, καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἐκέλευεν ἄγειν τοὺς 

λόχους ὀρθίους, τοὺς μὲν ἐν ἀριστερᾷ, τοὺς δ᾽ ἐν 

δεξιᾷ ἑαυτοῦ. 18. καὶ οἱ μὲν μάντεις ἐσφαγιάξοντο ᾿ ἰγκε}8. μὲν μ Υ 
» Ἁ “ “ Ν 7 ὅς ΚΝ ῇ ΕΥ̓ 

εἰς τὸν ποταμόν: οἱ δὲ πολέμιοι ἐτόξευόν τε καὶ 
ἐσφενδόνων ἀλλ᾽ οὔπω ἐξικνοῦντο" 19. ἐπεὶ δὲ καλὰ 
“ ; 2 ὁ ’ὔὕ ς “ Ἃ 

ἣν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιζον πάντες οἱ στρατιῶται καὶ 

ἀνηλάλαζον, συνωλόλυζον δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ἅπασαι. 
ν᾿ 5 ς -“ ᾿ [.] ΄ 

πολλαὶ γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ στρατεύματι. 20. 

καὶ Χειρίσοφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ" ὁ δὲ 
Ξενοφῶν τῶν ὀπισθοφυλάκων λαβὼν τοὺς εὐζωνο- 

, Εν 5ι᾽ι- , 7 '-. ΑΝὶ Χ ’ Ν 

τάτους ἔθει ἀνὰ κράτος πάλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν κατὰ 
Ἁ Ν Ἁ 3 “ 3 5 

τὴν ἔκβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν ᾿Αρμενίων ὄρη; προσ- 

ποιούμενος ταύτῃ διαβὰς ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ τὸν 

ποταμὸν ἱππεῖς. 21. οἱ δὲ πολέμιοι ὁρῶντες μὲν 
᾽ “ “ 

τοὺς ἀμφὶ Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ περῶντας, 
δὶ ἣ Ν 3 Δ “Ὁ ᾽ 2 " 

ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφὶ Ἐενοφῶντα θέοντας εἰς τοὔμ- 
Ἷ Ἃ ᾽ ἔ 7 φυῖν 

παλιν, δείσαντες μὴ ἀποκλεισθείησαν φεύγουσιν ἀνὰ 

κράτος ὡς πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἄνω ἔκβασιν. 
᾽ Ἀ Ν Ἁ Ἁ «οι δ᾽ ἢ » » Ν Ἃ 

ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐγένοντο, ἔτεινον ἄνω πρὸς τὸ 

ὄρος. 22. Λύκιος δ᾽ ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων 

17. τοὺς ὄχθους, ἃ.---ἀποδύς : ἐσδύς, ἃ. 
20. ταύτῃ : ταύτην, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ. ἀπά 1. αἰίεγαά. Οομηρᾶῖα 

σ ἢ 1815 8, ῬοΪγθηυ8, ἴ. 49. 4. 5. 
21. (εἰς) τοῦμ. Ρ. ---- ἀπὸ, οἵη. ἃ. ἀ. 6. -- ἄνω ἔκβασιν, ἃ. ἔκ. 
ΒΡ κ. 

22, ἔχων τὴν τάξ. τῶν π. Ὁ. ἔχων. οἴη. ἃ. Ὁ. 
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Ἂ, 3 ς Ν ’ὔ ες -“ “ »" καὶ Αἰσχίνης ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν πελταστῶν τῶν 

2 Χ , 3 δ΄ (Εν δ εΝ , ’ 

ἀμφὶ Χειρίσοφον ἐπεὶ ἑώρων ἀνὰ κράτος φεύγοντας 
σ΄ Ὁ Ἃ “ 2 , ν εἵποντο" οἱ δὲ στρατιῶται ἐβόων μὴ ἀπολείπεσθαι, 
ἀλλὰ συνεκβαίνειν ἐπὶ τὸ ὄρος. 28. Χειρίσοφος δ᾽ 

Δ, 5 Χ “ Ἁ Ν « , » 5. » Ἃ Χ 

αὖ ἐπεὶ διέβη, τοὺς μὲν ἱππέας οὐκ ἐδίωκεν, εὐθὺς δὲ 

κατὼ τὰς προσηκούσας ὄχθας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐξέ- 
βαινεν ἐπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους. οἱ δὲ ἄνω, ὁρῶντες 

μὲν τοὺς ἑαυτῶν ἱππέας φεύγοντας, ὁρῶντες δ᾽ 
φ 7 , » Υ̓͂ 3 , Ν ς Ν ΄“ 

ὁπλίτας σφίσιν ἐπιόντας, ἐκλείπουσι τὰ ὑπὲρ τοῦ 

ποταμοῦ ἄκρα. 
24, Ἐενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ τὰ πέραν ἑώρα καλῶς γυγνό- 

μενα, ἀπεχώρει τὴν ταχίστην πρὸς τὸ διαβαῖνον 
’ὔ Ἁ Ν ς ἴον τ 4 “ στράτευμα: καὶ γὰρ οἱ Καρδοῦχοι φανεροὶ ἤδη ἦσαν 

εἰς τὸ πεδίον καταβαίνοντες ὡς ἐπιθησόμενοι τοῖς 

τελευταίοις. 25. καὶ Χειρίσοφος μὲν τὰ ἄνω κατεῖχε, 
Δύκιος δὲ σὺν ὀλίγοις ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαι ἔλαβε 

τῶν σκευοφόρων τὰ ὑπολειπόμενα, καὶ μετὰ τούτων 
3 ΄-΄»" ’ὔ Ἁ Ἀ 3 4 ᾿ Ν' Ἄ 

ἐσθῆτά τε καλὴν καὶ ἐκπώματα. 26. καὶ τὰ μὲν 
σκευοφόρα τῶν Ελλήνων καὶ ὁ ὄχλος ἀκμὴν διέβαινε, 

Ξενοφῶν δὲ στρέψας πρὸς τοὺς Καρδούχους ἀντία 
Ἄττιν ἐλ 9 Ν , -“ “ Φ 

τὰ ὅπλα ἔθετο, καὶ παρήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ 

ἐνωμοτίας ποιήσασθαι ἕκαστον τὸν ἑαυτοῦ λόχον, 

παρ᾽ ἀσπίδας παραγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν ἐπὶ 
φάλαγγος" καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς καὶ τοὺς ἐνωμο- 

τάρχας πρὸς τῶν Καρδούχων ἰέναι, οὐραγοὺς δὲ 
, Ἁ φὰ - » Ἀ 

καταστήσασθαι πρὸς τοῦ ποταμοῦ. 27. οἱ δὲ Καρ- 
ὃ ΄Ν φ ἰπ,6 Ἁ ᾽ , ἊΝ 5, 

. δοῦχοι ὡς ἑώρων τοὺς ὀπισθοφύλακας τοῦ ὄχλου 

ψιλουμένους καὶ ὀλίγους ἤδη φαινομένους, θῶττον 

2606. ἀκμήν. 866 Ματῖ5, Δίι., πᾶ ῬΒΥγΠΙοἢ5, Ρ. 128. 



ΠῚ. 28---31.7 ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ἹΡ.Ψ ᾿ς Μ8 

δὴ ἐπήεσαν ὠδάς τινας ἄδοντες. ὁ δὲ Χειρίσοφος, 
ὦ -“ 3 

ἐπεὶ τὰ παρ᾽ αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, πέμπει παρὰ 
Ξενοφῶντα τοὺς πελταστὰς καὶ σφενδονήτας καὶ 

᾿ ν ͵ ᾿ Ὁ “Ν , 
τοξότας, καὶ κελεύει ποιεῖν ὃ,τι ἂν παραγγέλλῃ. 

28, ἰδὼν δὲ αὐτοὺς διαβαίνοντας ὁ Ἐενοφῶν πέμψας 

ἄγγελον κελεύει αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μὴ 
4 Ὁ ΕῚ » ᾽ Ἁ " 

διαβάντας. ὅταν δ᾽ ἄρξωνται αὐτοὶ διαβαίνειν, 

ἐναντίους ἔνθεν καὶ ἔνθεν σφῶν ἐμβαίνειν ὡς διαβη- 

σομένους, διηγκυλωμένους τοὺς ἀκοντιστάς, καὶ ἐπι- 

βεβλημένους τοὺς τοξότας" μὴ πρόσω δὲ τοῦ ποταμοῦ 

προβαίνειν. 29. τοῖς δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ παρηγγεῖλεν; 

ἐπειδὰν σφενδόνη ἐξικνῆται καὶ ἀσπὶς ψοφῆ:- παιανί- 
σαντας θεῖν εἰς τοὺς πολεμίους" ἐπειδὰν δὲ ἀναστρέ- 

ψωσιν οἱ πολέμιοι καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ ὁ σαλπυγκτὴς 

σημήνῃ τὸ πολεμικόν, ἀναστρέψαντας ἐπὶ δόρυ ἡγεῖσ- 
θαι μὲν τοὺς οὐραγούς, θεῖν δὲ πάντας καὶ διαβαίνειν 
ὅτι τάχιστα ἣ ἕκαστος τὴν τάξιν εἶχεν, ὡς μὴ ἐμποδί- 

» ΄ . ὦ Ξ » " ἃ Ἃ κ᾿ 
ζειν ἀλλήλους" ὅτι οὗτος ἄριστος ἔσοιτο ὃς ἂν πρῶτος 
5 [. , ΄: ἐν τῷ πέραν γένηται. 

890. Οἱ δὲ Καρδοῦχοι ὁρῶντες ὀλύγους ἤδη τοὺς 
λουπούς, πολλοὶ γὰρ καὶ τῶν μένειν τεταγμένων 
ὥχοντο ἐπιμελόμενοι οἱ μὲν ὑποζυγίων, οἱ δὲ σκευῶν, 

᾽ ων ἴω 

οἱ δ᾽ ἑταιρῶν, ἐνταῦθα δὴ ἐπέκειντο θρασέως καὶ 

ἤρχοντο σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. 31. οἱ δὲ “Ελληνες 
παιανίσαντες ὥρμησαν δρόμῳ ἐπ᾽ αὐτούς: οἱ δὲ οὐκ 

27. παραγγέλλοι, 6. παραγγέλῃ, ἃ. παραγγείλῃ, ἃ. Β. 
28. αὐ. διαβαίνοντας, ἃ. Ὁ. 1. ϑίερἢῃ. αὐ. καταβαίνοντας, Β. 
29. θεῖν ἀεί, Β. ἀεί, οτη. ἃ. θ. [ἀεί Καὶ. 
90. ἐπιμελόμενοι, ἃ. ἀ. 6. ἐπιμελησόμενοι, Ὁ). Κζ.---σκευῶν : 

σκευοφόρων, Κ..---ἑτέρων, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. Π. ἑταίρων, ἴπ6 ΟΥΠΟΥ 
Μ55. ἑταιρῶν, Ζευπα. 
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90. ᾿ ον " ἰς ᾿ φ Ν :)} “ ἐδέξαντο: καὶ γὰρ ἦσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοῖς 
-“ - Ν 

ὄρεσιν ἱκανῶς πρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς 
Χ Ν ᾽ “ ’ » ς “ 3 ΄ δὲ τὸ εἰς χεῖρας δέχεσθαι οὐχ ἱκανῶς. 82. ἐν τούτῳ 

σημαίνει ὁ σαλπυγκτής" καὶ οἱ μὲν πολέμιοι ἔφευγον 

πολὺ ἔτι θᾶττον, οἱ δ᾽ “Ελληνες τἀναντία στρέψαντες 
37 Ν ΄“ Δ. Ψ 7 Ὁ Ν 

ἔφευγον διὰ τοῦ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. 88. τῶν δὲ 
͵ Ὁ ᾽ ᾽ ᾽ ΄, 5 ϑ.. κα 

πολεμίων οἱ μέν τινες αἰσθόμενοι πάλιν ἔδραμον ἐπὶ 

τὸν ποταμὸν καὶ τοξεύοντες ὀλίγους ἔτρωσαν, οἱ δὲ 

πολλοὶ καὶ πέραν ὄντων τῶν Ελλήνων ἔτι φανεροὶ 
ξῷ ΄, ς Ἀν δ ͵ ᾽ , 
ἧσαν φεύγοντες. 84. οἱ δὲ ὑπαντήσαντες ἀνδριζό- 

μενοι καὶ προσωτέρω τοῦ καιροῦ προϊόντες ὕστερον 
τῶν μετὰ Ἐενοφῶντος διέβησαν πάλιν: καὶ ἐτρώθη- 

σάν τινες καὶ τούτων. 

ΙΝ. ᾿Επεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον 
ἘΠ, ᾿ ΄ θ ἊΝ Ὗ α ἈἌ γ δι Ψ 
ἡμέρας ἐπορεύθησαν διὰ τῆς ᾿Δρμενίας πεδίον ἅπαν 
καὶ λείους γηλόφους οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας 

οὐ γὰρ ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κῶμαι διὰ τοὺς 

πολέμους τοὺς πρὸς τοὺς Καρδούχους. 2. εἰς δὲ ἣν 
3 , ’ , ἰο Ν " Φ ἀφίκοντο κώμην μεγάλη τε ἣν καὶ βασίλειον εἶχε 
τῷ σατράπῃ, καὶ ἐπὶ ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις 
ἐπῆσαν: ἐπιτήδεια δ᾽ ἦν δαψιλῆ. 83. ἐντεῦθεν δ᾽ 
ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα μέχρι 

΄“΄ὔ' ἣν ΄»“"23' ΄““ 

ὑπερῆλθον τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ. ἐντεύ- 
θεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας 

ῇ ϑύνν ᾿ 4 ῇ) ε ᾽ πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Τηλεβόαν ποταμόν. οὗτος ὃ 

ὥ. μεγάλη γε, ἃ. Ὁ.--- βασίλειόν (τε), Ρ. Κα. τέ, οἵη. ἃ. Ὁ. 
9. μέχρις, Β.ῬΚ.---καλὸς μὲν μέγα δ᾽ οὔ, ἃ. κ. μὲν μέγας δ᾽ 

οὔ, ἴπ6 οἴμες Μ55. μεγ. μὲν οὔ, καλ. δέ, 1).1Κ. ΤΟ] οηρ Μὰ- 
τοῖαϑ, 80 ΤὉ]]ον5 Πδῃχοίγ. ΡΠ Δ]ου. βθοῖβ. 6. 121. ὅδε δ] Κη. 
Ἡετγοα, Υ1]. 208. 1. 7, ἀηὰ 4150 Β.᾽8 ποίεβ. 
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Ν ' ᾽ Ὁ" 

ἣν καλὸς μέν, μέγας δ᾽ οὔ κῶμαι δὲ πολλαὶ περὶ 
Ν Ν 5 ς Χ ΄ Φ ᾽ ͵, 

τὸν ποταμὸν ἦσαν. 4. ὁ δὲ τόπος οὗτος ᾿Δρμενία 
ἐκαλεῖτο ἡ πρὸς ἑσπέραν. ὕπαρχος δ᾽ ἦν αὐτῆς 

ων 

Τηρίβαζος. ὁ καὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος, καὶ ὁπότε 

παρείη; οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλ- 

λεν. ὅ. οὗτος προσήλασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προ- 
ᾧ { - 

πέμψας ἑρμηνέα εἶπεν ὅτι βούλοιτο διαλεχθῆναι 

τοῖς ἄρχουσι. τοῖς δὲ στρατηγοῖς ἔδοξεν ἀκοῦσαι. 
ἃ ͵ ) 2 ΄ ) ΄ " ΄ 

καὶ προσελθόντες εἰς ἐπήκοον ἠρώτων τί θέλοι. 
θ. ὁ δὲ εἶπεν ὅτε σπείσασθαι βούλοιτο ἐφ᾽ ᾧ μήτε 

᾽ Ἁ Χ “ » -“ ΄ ᾽ ͵ ς αὐτὸς τοὺς “Ελληνας ἀδικεῖν μήτε ἐκείνους καίειν 
Ν » 7 , Ν 3 ΄ « 7 

τὰς οἰκίας, λαμβάνειν τε τὰ ἐπιτήδεια ὅσων δέοιντο. 

ἔδοξε ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο ἐπὶ 
τούτοις. 

7. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς διὰ 
“ Α " Ν ! πεδίου παρασάγγας πεντεκαίδεκα. καὶ Τηρίβαζος 

παρηκολούθει ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ἀπέχων ὡς 

δέκα σταδίους" καὶ ἀφίκοντο εἰς βασίλεια καὶ κώμας 
πέριξ πολλὰς πολλῶν τῶν ἐπιτηδείων μεστάς. 8. 
στρατοπεδευομένων δ᾽ αὐτῶν γίγνεται τῆς νυκτὸς 

χιὼν πολλή; καὶ ἕωθεν ἔδοξε διασκηνῆσαι τὰς τάξεις 

καὶ τοὺς στρατηγοὺς κατὰ τὰς κώμας" οὐ γὰρ ἑώρων 

πολέμιον οὐδένα, καὶ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι διὰ τὸ 

4. Θηρίβαζος, ϑυϊάδ8, παρείη, εἀ. Κυϑί.; Ὀυΐ ἐνο Μ55. οὗ 
ϑυϊάδβ Πᾶν Τηρίβαζος: Τιρίβαζος, Ὁ. ἔ, ξς. Βοπηοίϊτη68, ἀ. αἰνγα 8. 
-οἀνέβαλλεν. 866 ϑυϊάδ8, ἀνέβαλλ., γῇο ἀπάογ παρείη Πᾶς 
ἀνεβίβαζε ἴοτ ἀνέβαλλε. 

ὅ. θέλει, ἃ. Ὁ. 
6. ἐφ᾽ ᾧτε, ἃ.---τἀπιτήδεια, 1). 
8. κώμας : χώρας, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. Β. 

Η 



μῆ - ΧΕΝΟΡΗΕΟΝ. [γ.9-|ὰ 
“ “ , 3 “Ὁ φΦ Ἁ , Γ, 

πλῆθος τῆς χιόνος. 9. ἐνταῦθα εἶχον τὰ ἐπιτήδεια 
ὅσα ἐστὶν ἀγαθά, ἱερεῖα, σῖτον, οἴνους παλαιοὺς εὐώ- 

» , 9, ᾿ς »"» ΑΝ » δεις, ἀσταφίδας, ὄσπρια παντοδαπά. τῶν δὲ ἀπο- 
σκεδαννυμένων τινὲς ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλεγον 

ὅτι κατίδοιεν στράτευμα καὶ νύκτωρ πολλὰ πυρὰ 
͵ 2 4 Ἁ Ὁ “ 5 » 

φαίνοιτο. 10. ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς οὐκ ἀσφα- 

λὲς εἶναι διασκηνοῦν, ἀλλὰ συναγαγεῖν τὸ στράτευμα 
,ὔ » “ “Ὁ Ν ἣν 50. ἡ 

πάλιν. ἐντεῦθεν συνῆλθον: καὶ γὰρ ἐδόκει συναι- 

θριάζειν. 11. νυκτερευόντων δ᾽ αὐτῶν ἐνταῦθα ἐπι- 
4 Ἁ »᾿ Φ » ’, " Ἁ [2 

πίπτει χιὼν ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα 
καὶ τοὺς ἀνθρώπους κατακειμένους" καὶ τὰ ὑποζύγια 

7 ς 4 Χ Ἃ » 3 ᾽ , 

συνεπόδισεν ἡ χιών' καὶ πολὺς ὄκνος ἣν ἀνίστασθαι; 
κατακειμένων γὰρ ἀλεεινὸν ἦν ἡ χιὼν ἐπιπεπτωκυῖα 

ὅτῳ μὴ παραῤῥυείη. 12. ἐπεὶ δὲ ΡοοΠν-- ὅτῳ μὴ παραῤρυείη. : ὑ ὸὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησε 
. » ΝΥ ͵ ΄, φῶ 2 ΄ 

γυμνὸς ἀναστὰς σχίζειν ξύλα, τάχ᾽ ἂν ἀναστάς τις 
καὶ ἄλλος ἐκείνου ἀφελόμενος ἔσχιζεν. ἐκ δὲ τούτου 

᾿ ςκΚΥ, 3 ΄ “ » Ν 3 ἢ 

καὶ οἱ ἄλλοι ἀναστάντες πῦρ ἕκαῖον καὶ ἐχρίοντο" 1. 

πολὺ γὰρ ἐνταῦθα εὑρίσκετο χρίσμα, ᾧ ἐχρῶντο ἀντ᾽ 
ἐλαίου, σύειον καὶ σησάμινον καὶ ἀμυγδάλινον ἐκ 

τῶν πικρῶν καὶ τερεβίνθινον. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τού- 
των καὶ μύρον εὑρίσκετο. 

9. πάντα τὰ ἐπ. ἴ). [πάντα] Β. Ῥ. πάντα, οτῃη. ἃ. Ὁ. ἃ. ε.--- 
σταφίδας, 6. σταφίδα, Ὁ. ἃ. σταφίδια, ἃ. ὅ66 ΤΠοΠπιδ8 Μδρ., 
Μοῦτῖβ, Ατι.: Ῥοϊΐαχ, Οποιηδβῖ. 1. 948. 

10. καὶ παρεδόκει, ἃ.----συναιθριάζειν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. Β. διαιθριά- 
ζειν, Ὁ. Ρ. Κ. 

11. συνεπόδισεν, ἃ. : 1. οογγροῖοα. συνεπέδησεν, Ῥ.Κ.---ἀλέει- 
νον. Οὐομρ. 1445, ἀλέεινος : 81} ἴη6 Μ5Μ. Πᾶνε ἐλέεινον, 
εχοθρὺ ΜΚ. ΕἸοσ. 866 Ζοπδζῖδβ, [ωμθχ. ἀλέεινος. 

12. γυμνὸς ὧν, 6. Β.---τάχ᾽ ἂν, ἃ. Ὁ. 1). Β. τάχα οπϊγν, ΡῸΚ. 
18. εὑρίσκετο, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. εὑρίσκοντο, τῆ. εὑρίσκοντο τό, Ο, 

εὕρισκον τό, ἔ. σ. ἢ. 1. 1.1. Κα. ηὕρισκον τό, Α.---σύιον, ἃ. συϊνόν 
οὐ σύϊνων, Ὁ. ἃ. 6.---ηὑρίσκετο, ἃ. Ὁ. 
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14. Μετὰ ταῦτα ἐδόκει πάλιν διασκηνητέον εἶναι 

εἰς τὰς κώμας εἰς στέγας. ἔνθα δὴ οἱ στρατιῶται 
σὺν πολλῇ κραυγῇ καὶ ἡδονῇ ἤεσαν ἐπὶ τὰς στέγας 

καὶ τὰ ἐπιτήδεια" ὅσοι δὲ πρότερον ἀπήεσαν καὶ τὰς 
ΠΟ, ὁ ς Ν 3 θ , δί ὃ ὃ οἰκίας ἐνέπρησαν ὑπὸ ἀτασθαλίας δίκην ἐδίδοσαν 

κακῶς σκηνοῦντες. 1ὅ. ἐντεῦθεν ἔπεμψαν νυκτὸς 
, Ε » ΄ 'πἢὖ Ξῖς Ν ᾿ Δημοκράτην Τεμενίτην ἄνδρας δόντες ἐπὶ τὰ ὄρη 

ἔνθα ἔφασαν οἱ ἀποσκεδαννύμενοι καθορᾶν τὰ πυρά: 
οὗτος γὰρ ἐδόκει καὶ πρότερον πολλὰ ἤδη ἀληθεῦσαι 

τοιαῦτα, τὰ ὄντα τε ὡς ὄντα, καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ 

ὄντα. 16. πορευθεὶς δὲ τὰ μὲν πυρὰ οὐκ ἔφη ἰδεῖν, 

ἄνδρα δὲ συλλαβὼν ἧκεν ἄγων ἔχοντα τόξον Περσι- 

κὸν καὶ φαρέτραν, καὶ σάγαριν οἵανπερ αἱ ᾿Δμαζόνες 
Μ » ΄ δὲ ὃ Ν Μ ΠΈέ ἔχουσιν. 17. ἐρωτώμενος δὲ ποδαπὸς εἴη, Πέρσης 

μὲν ἔφη εἶναι, πορεύεσθαι δ᾽ ἀπὸ τοῦ Τηριβάζου 
΄ [τ 2 ΄ ΄ δι ρων τὴ στρατεύματος, ὅπως ἐπιτήδεια λάβοι. οἱ δ᾽ ἠρώτων 

αὐτὸν τὸ στράτευμα ὁπόσον τε εἴη καὶ ἐπὶ τίνι συνει- 
λεγμένον. 18. ὁ δὲ εἶπεν ὅτε Τηρίβαζος εἴη ἔχων 

τήν τε ἑαυτοῦ δύναμιν καὶ μισθοφόρους Χάλυβας 

14. εἰς τὰς κώμας εἰς στέγας 15 {Π6 τεδαὶπρ οἵ δυϊά45. δια- 
σκηνητέον: [86 Μ55. οἵη. θοΐἢ ργθροβιτοηβ:: κατὰ τάς, χα. 
Ηυτοβίπβοη᾿ 5 οοπ]θοῖ. Β. Ρ.---ἔνθα. .... στέγας, οπη. ἃ.---ἤεσαν : 
ἔθεον, 6. [.---ὅσοι δὲ... ἀτασθαλίας, [ῃ6 οοπουττοηΐ τοδαϊηρβ 
οὔ. Ὁ. ἀ. Ἔἀχοθρίύ {ῃδΐ Ὁ. Πδ8 εἰς τὰς οἰκίας Ἰηβίεδα οὗἉ καὶ τ. οἱ. 
δηᾷ αἶβο τῆς ἀτασθ.: 6. ἢΔ5 4130 ἀτασθαλίας. Ἴῆδε τεδάϊΐηρ οὔ 
Ὁ. Β.Ρ. Κα. 15 ὅσοι δὲ, ὅτε τὸ πρότερον... .. ὑπὸ τῆς αἰθρίας 
δίκην, οὐ  ἰηρ καί. Οομωρ. ϑυϊά. (αἰθρία), ψῆο Πδ8 οἱ δὲ τὰς 
οἶκ. ἐμπρήσαντες δικ. ἔδοσαν ὑπὸ τῆς αἰθρίας κ. σκ. ᾿Ατασθαλία 
18 υϑδοα ὈγΥ Ατγίδηιιβ, [Πα]ο. 

1ὅ. (τῆς) νυκτός, Ρ. τ. ν. Κ.---ἄνδρας δόντες : ἄνδρα ἰδόντα, ἃ. 
6. σάγγαριν, ἃ. Ὁ. 8366 ϑυΐάδβ, σάγαρις.--- οἵανπερ καί, ἃ. 

Ὁ. 6. Β. ΡΚ Κα.- -͵ἁμαζόνες, ἃ. ἀμαζόνες, Ὁ. ΒοΙἢ ομα. αἱ. 
17. (τὸ) ποδ. ΡΙΚ. τὸ οἴχ. ἃ.6. ϑυ 1448, ποδαπός.---ποταπός, 

8, ὃν ὦ 
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καὶ Ταόχους: παρεσκεύασθαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς ἐπὶ 
τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς ἧπερ μοναχῇ 
εἴη πορεία, ἐνταῦθα ἐπιθησόμενον τοῖς “Ελλησιν. 
19. ἀκούσασι τοῖς στρατηγοῖς ταῦτα ἔδοξε τὸ στρά- 
τευμα συναγαγεῖν" καὶ εὐθὺς φύλακας καταλιπόντες 

καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς μένουσι Σ᾽οφαίνετον Σ᾽ τυμ- 
φάλιον ἐπορεύοντο ἔχοντες ἡγεμόνα τὸν ἀλόντα 

ἄνθρωπον. 20. ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, 

οἱ πελτασταὶ προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατό- 
πεδον οὐκ ἔμειναν τοὺς ὁπλίτας, αλλ’ ἀνακραγόντες 
ἔθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 2]. οἱ δὲ βάρβαροι 

ἀκούσαντες τὸν θόρυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἔφευ- 
γον᾽ ὅμως δὲ καὶ ἀπέθανόν τινες τῶν βαρβάρων, καὶ 

ἵπποι ἥλωσαν εἰς εἴκοσι, καὶ ἡ σκηνὴ ἡ Τηριβάζου 

ἑάλω, καὶ ἐν αὐτῇ κλῖναι ἀργυρόποδες καὶ ἐκπώματα, 

καὶ οἱ ἀρτοκόποι καὶ οἱ οἰνοχόοι φάσκοντες εἶναι. 
22. ἐπειδὴ δὲ ἐπύθοντο ταῦτα οἱ τῶν ὁπλιτῶν στρα- 

τηγοί, ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐπὶ τὸ 
στρατόπεδον, μή τις ἐπίθεσις γένοιτο τοῖς καταλε- 

λειμμένοις. καὶ εὐθὺς ἀνακαλεσάμενοι τῇ σάλπυγγιε 
ἀπήεσαν, καὶ ἀφίκοντο αὐθημερὸν ἐπὶ τὸ στρατό- 
πεδον. 

Υ, Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐδόκει πορευτέον εἶναι ὅπῃ 
δύναιντο τάχιστα πρὶν ἢ συλλεγῆναι τὸ στράτευμα 

πάλιν καὶ καταλαβεῖν τὰ στενά. συσκευασάμενοι 

δ᾽ εὐθὺς ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς ἡγεμόνας 

18. μοναχῆ, Β- Ρ. Κα. 8.666 δυ1448, μοναχῇ. 
20. καί, οἴῃ. ἃ. 
21. οἱ ἀρτοποιοί, ἔ, σ. ἢ. 1. Κ.1. 4. οἱ οἰνοχόοι : οἱ οπι. ἢ, δ 

ἢ..Α΄ς (οὐ Β. 
Ι. πρὶν ἦ, Ὁ. πρηνί. ἃ. (7) Ρ. ἢ, οἴῃ. Κα, 
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ἔχοντες πολλούς: καὶ αὐθημερὸν ὑπερβαλόντες τὸ 
ἄκρον ἐφ᾽ ᾧ ἔμελλεν ἐπιτίθεσθαι Τηρίβαξος κατε- 

στρατοπεδεύσαντο' 2. ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθ- 

μοὺς ἐρήμους τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ 

τὸν Εὐφράτην ποταμόν, καὶ διέβαινον αὐτὸν βρεχό- 

μενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν. ἐλέγοντο δὲ αὐτοῦ αἱ 

πηγαὶ οὐ πρόσω εἶναι. 8. ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ 
χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου σταθμοὺς τρεῖς παρα- 
σάγγας πεντεκαίδεκα. ὁ δὲ τρίτος ἐγένετο χαλεπός, 

καὶ ἄνεμος βοῤῥᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀπο- 
καίων πάντα καὶ πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους. 4. ἔνθα 

δὴ τῶν μάντεών τις εἶπε σφαγιάσασθαι τῷ ἀνέμῳ, 
καὶ σφαγιάζεται: καὶ πᾶσι δὴ περιφανῶς ἔδοξε λῆξαι 
τὸ χαλεπὸν τοῦ πνεύματος. ἦν δὲ τῆς χιόνος τὸ 
βάθος ὀργυιά“ ὥστε καὶ τῶν ὑποζυγίων καὶ τῶν 
ἀνδραπόδων πολλὰ ἀπώλετο, καὶ τῶν στρατιωτῶν 
ὡς τριάκοντα. ὅ. διεγένοντο δὲ τὴν νύκτα πῦρ καί- 
οντες" ξύλα δ᾽ ἣν εν τῷ σταθμῷ πολλά: οἱ δὲ ὀψὲ 

προσιόντες ξύλα οὐκ εἶχον. οἱ οὖν πάλαι ἥκοντες 
καὶ τὸ πῦρ καίοντες οὐ προσίεσαν πρὸς τὸ πῦρ τοὺς 
ὀψίζοντας, εἰ μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺς ἢ ἄλλο τι 

εἴτι ἔχοιεν βρωτόν. 6. ἔνθα δὴ μετεδίδοσαν ἀλλή- 

λοις ὧν εἶχον ἕκαστοι. ἔνθα δὲ τὸ πῦρ ἐκαίετο δια- 
τηκομένης τῆς χίονος βόθροι ἐγίγνοντο μεγάλοι ἔστε 

2. ἐλέγοντο δ᾽ οὐδὲ πηγαὶ πρόσω εἶναι, ἃ. 
8. πεντεκαίδεκα : πέντε, ἃ. 
4, σφραγιάσασθαι : σφαγιάζεσθαι, ἢ. 1. Ὦ. 
ὅ. καὶ τὸ πῦρ, ἃ. Ὁ. ἴ. σ. ἢ. 1. Κ. 1. τὸ ομι. Ὠ. Κ.---εἴτι ἔχοειν 

βρωτόν, ἃ. εἴτι ἔχ. βρωτῶν, Ὁ. ὧν ἔχ. βρωτόν, 6. ὧν ἔχ. 
βρωτῶν, Β. ῬΡ. ἄλλο εἴτι ἔχ. βρωτόν, Κἰ. 

θ. ἔστε: ὥστε, Ὁ. 
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ἐπὶ τὸ δώπεδον, οὗ δὴ παρῆν μετρεῖν τὸ βάθος τῆς 

χιόνος. 

7. ᾿Εντεῦθεν δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὅλην ἐπορεύ- 

οντο διὰ χιόνος, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐβουλι- 

μίασαν. Ἐξενοφῶν δ᾽ ὀπισθοφυλακῶν καὶ καταλαμ- 
βάνων τοὺς πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων ἠγνόει ὅ,τι τὸ 

΄, " ᾽ Ν ΝΑ ΚΑ 5, ΤΑ δ δος ἂν 7, 
πάθος εἴη. 8. ἐπειδὴ δὲ εἶπέ τις αὐτῷ τῶν ἐμπείρων 

ὅτι σαφῶς βουλιμιῶσι, κἄν τε φώγωσιν ἀναστήσον- 

ται, περιιὼν περὶ τὰ ὑποζύγια, εἴ πού τι ὁρῴη 
Χ Ἃ νΝ 4 ᾿ , , 

βρωτὸν ἢ ποτὸν, διεδίδον καὶ διέπεμπε διδόντας 

τοὺς δυναμένους παρατρέχειν τοῖς βουλιμιῶσιν. 
ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύοντο. 

9. πορευομένων δὲ Χειρίσοφος μὲν ἀμφὶ κνέφας 
πρὸς κώμην ἀφικνεῖται, καὶ ὑδροφορούσας ἐκ τῆς 
κώμης πρὸς τῇ κρήνῃ γυναῖκας καὶ κόρας καταλαμ- 

βάνει ἔμπροσθεν τοῦ ἐρύματος. αὗται ἠρώτων αὐὖὐ- 
Ν 7] 5 «ς ᾽ ς ἃ Φ Ν 

τοὺς τίνες εἶεν. 10. ὁ δ᾽ ἑρμηνεὺς εἶπε Περσιστὶ 
ὅτι παρὰ βασιλέως πορεύονται πρὸς τὸν σατράπην. 

Θ΄ Ἁ 3 " Ὁ“ » ᾿᾽ [οἷ "» 3 3.95 "2 

αἱ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι οὐκ ἐνταῦθα εἴη, ἀλλ᾽ ἀπέχει 

ὅσον παρασάγγην. οἱ δ᾽, ἐπεὶ ὀψὲ ἦν, πρὸς τὸν 
κωμάρχην συνεισέρχονται εἰς τὸ ἔρυμα σὺν ταῖς 
ὑδροφόροις. 11]. Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ ὅσοι ἐδυ-- 
νήθησαν τοῦ στρατεύματος ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύ- 

σαντο, τῶν δ᾽ ἄλλων στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι 

8. παριὼν ἐπί, ϑιυιϊάα8Β. 866 βουλιμιᾶν.--- ποτόν 18 ἴὈυπα 
(θὰ. πού ἱπ 1πΠ6 β88πη86 ροβι[10η} 1π ἃ. 6. ἴ. σ. ἢ. Κ. 1. 1... 
ποτόν, οἵη. Β. Ὁ). Ρ. Κ. (8666 {Π6 γρᾶβοῃϑη Β.᾽8, Ρ.᾿8. ποῖθϑ) 
δηα δυϊάδδβ. 

9. ὕδωρ φορούσας, Ὁ. οἱ 
10. πορεύονται, ἃ. Ὁ. πορεύοιντο, 1). Β. Ρ.---ἀπέχει, 8}} 6χ- 

σορί ἢ σα. ἢ. 1. Κ- 1. ἀπέχαι, 9)... Β. ἘΣ 
11. ἠδυνήθησαν, Ὁ. Β. 
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διατελέσαι τὴν ὁδὸν ἐνυκτέρευσαν ἄσιτοι καὶ ἄνευ 

πυρός: καὶ ἐνταῦθά τινες ἀπώλοντο τῶν στρατιωτῶν. 
ὅ ᾽ Χ “ ! ΄ ,, 

13. ἐφεύποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τινές, 

καὶ τὰ μὴ δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἥρπαζον, καὶ 
᾽ , 3 , Ν δ δὰ ᾿ , Ἶ Χ 

ἀλλήλοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν. ἐλείποντο δὲ καὶ 

τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος 
Ὰ γ Ἁ σ΄ ς Ν᾿ -»" ἣ Χ ζ΄ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς, οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύ- 
λους τῶν ποδῶν ἀποσεσηπότες. 18. ἣν δὲ τοῖς μὲν 

ΤᾺ, »“ ᾽ ,ὔ Ὁ“ , » , 

ὀφθαλμοῖς ἐπικούρημα τῆς χιόνος εἴ τις μέλαν τι 

ἔχων πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν πορεύοιτο, τῶν δὲ ποδῶν. 

εἴ τις κινοῖτο καὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοι; καὶ εἰ τὴν 

νύκτα ὑπολύοιτος 14. ὅσοι δὲ ὑποδεδεμένοι ἐκοι- 

μῶντο, εἰσεδύοντο εἰς τοὺς πόδας οἱ ἱμάντες καὶ τὰ 

ὑποδήματα περιεπήγνυντο᾽ καὶ γὰρ ἦσαν ἐπειδὴ 
5 , Ν Ψ “Ὁ  “ , 7 ἢ »“» 

ἐπέλιπε τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα καρβάτιναι [αὐτοῖς] 
πεποιημέναι ἐκ τῶν νεοδάρτων βοῶν. 1. διὰ τὰς 

τοιαυτας οὖν ἀνάγκας ὑπελείποντό τινες τῶν στρα- 
τιωτῶν" καὶ ἰδόντες μέλαν τι χωρίον διὰ τὸ ἐκλελοι- 
πέναι αὐτόθι τὴν χιόνα εἴκαζον τετηκέναι" καὶ 
5 ΄ Ἧ, ͵7 Ν ὯΔ , ῷ » ᾿ 

ἐτετήκει διὰ κρήνην τινὰ ἣ πλησίον ἣν ἀτμίζουσα 

ἐν νάπῃ. ἐνταῦθ᾽ ἐκτραπόμενοι ἐκάθηντο καὶ οὐκ 
ἔφασαν πορεύεσθαι. 106. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔχων ὀπισ- 
θοφύλακας ὡς ἤσθετο, ἐδεῖτο αὐτῶν πάσῃ τέχνῃ καὶ 

18. ἐπικούρημα, ϑυϊάαβ, (ἀαἰδῆ. 866 χιών.---εἰ τήν : εἰς τήν, 
Γι ἶν τν ἢ .Ὁ 

14. γάρ, οπι. ἃ. Ὁ. 6. --- ἐπέλιπε, ἃ. Ὁ. ἀπέλειπε, ϑ'14 88, 
καρβάτιναι. ὅε66 Ῥο]]υχ, ἾἼΙ]. 88. ῬΗηοί. καρβατίναι : ἀπέ- 
λιπε, Κ. ---οὐτοῖς πού ἴῃ {Π6 Μ55. οηἱν ἴῃ ϑυϊά.: Ὀαΐ 566 
(αἰδῇ, εἀ. --- καρβατίνας .... . πεποιημένοι, ΝΥ γυῦΘη Δ 0 ἢ 8. Θοη- 
δοΐυγο, ψβῖο Ψ1Π1 στθαυῖγθ 6 ΟΠἸββίοη οὗ αὐτοῖς, δηὰ ἰε, 
Ρογμαρβ, {86 τρῃΐ γϑδαϊηρ. 

16, τετήκει, ἃ. Ὁ. Ὁ. Ρ. ὅε6 1. 9..19, 
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μηχανῇ μὴ ἀπολείπεσθαι, λέγων ὅτι ἕπονται πολλοὶ 

πολέμιοι συνειλεγμένοι, καὶ τελευτῶν ἐχαλέπαινεν. 

οἱ δὲ σφάζειν ἐκέλευον" οὐ γὰρ ἂν δύνασθαι πορευ- 

θῆναι. 17. ἐνταῦθα ἔδοξε κράτιστον εἶναι τοὺς 
ς , δες α᾽ " ΄, Ν ἑπομένους πολεμίους φοβῆσαι, εἴ τις δύναιτο, μὴ 
ἐπιπέσοιεν τοῖς κάμνουσι. καὶ ἣν μὲν σκότος ἤδη, 

Ν ῇ ο ΄ 2 Ν ἘῈ οἱ δὲ προσήεσαν πολλῷ θορύβῳ ἀμφὶ ὧν εἶχον δια- 

φερόμενοι. ἰ8. ἔνθα δὴ οἱ μὲν ὀπισθοφύλακες ἅτε 
ὑγιαίνοντες ἐξαναστάντες ἔδραμον εἰς τοὺς πολεμίους. 
οἱ δὲ κάμνοντες ἀνακραγόντες ὅσον ἠδύναντο μέγι- 

"ἡ στον τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα ἔκρουσαν. οἱ δὲ 
πολέμιοι δείσαντες ἧκαν ἑαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς 

ἣ Σὰ ἊΝ ᾽ Ἁ 5", 3 δι .9 ᾿ 

τὴν νάπην; καὶ οὐδεὶς ἔτι οὐδαμοῦ ἐφθέγξατο. 

19. Καὶ Ἐενοφῶν μὲν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ εἰπόντες 
“ » “ { ζ ς ᾽ [4 Ψ' » 

τοῖς ἀσθενοῦσιν ὅτι τῇ ὑστεραίᾳ ἥξουσί τινες ἐπ᾽ 

αὐτούς, πορευόμενοι πρὶν τέτταρα στάδια διελθεῖν 

ἐντυγχάνουσιν ἐν τῇ ὁδῷ ἀναπανυομένοις ἐπὶ τῆς 

χιόνος τοῖς στρατιώταις ἐγκεκαλυμμένοις, καὶ οὐδὲ 
φυλακὴ οὐδεμία καθειστήκει: καὶ ἀνίστασαν αὐτούς. 
20, οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι οἱ ἔμπροσθεν οὐχ ὑποχωροῖεν. 
ὁ δὲ παριὼν καὶ παραπέμπων τῶν πελταστῶν τοὺς 
: , θ᾽ ΄ ᾿ΡΨΦαο 1: , [ο ἰσχυροτάτους ἐκέλευε σκέψασθαι τί εἴη τὸ κωλῦον. 

- Ν 2 Υ͂ Ὁ Ψ Ὁ 3 ΄ Ὰ οἱ δὲ ἀπήγγελλον ὅτε ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ 
[ο᾿ μ- “ 

στράτευμα. 21. ἐνταῦθα καὶ οἱ ἀμφὶ Ξενοφῶντα 
» ὔ » Ὁ , Ων Ε ΝΥ ηὐλίσθησαν αὐτοῦ ἄνευ πυρὸς και ἄδειπνοι, φυλακὰς 

16. σφάζειν, ἃ Ὁ. ἀ. 6. σφάττειν, Ὦ. Β. Ρ. Κα. σῴφάζειν ἰΒ 
Βα 1 ἴο 6 1688 Αἰτς {πη σφάττειν. 866 1 ΟΡεοκΚ᾿ 8 ῬΏγγηὶ- 
ἢ, ποΐο, Ρ. 24]. 

17. ἐπίοιεν, ἃ. Ὁ. 4. Ὦ. Ρ. ἐπιπέσοιεν, Β. Κι. 
18. ἠδύναντο, ἃ. Ὁ. ἐδύναντο, Ρ. 
19. (τοῖς) στρατιώταις, Ρ. 
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οἵας ἠδύναντο καταστησάμενοι. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέ- 
Γ ᾿ --- “Ὁ Ν Ἁ » »“ 

ραν ἦν, ὁ μὲν Ἐενοφῶν πέμψας πρὸς τοὺς ἀσθενοῦν- 
τας τοὺς νεωτάτους ἀναστήσαντας ἐκέλευεν ἀναγκά- 

ἕειν προϊέναι. 22. ἐν δὲ τούτῳ Χειρίσοφος πέμπει 
τῶν ἐκ τῆς κώμης σκεψομένους πῶς ἔχοιεν οἱ τελευ- 

ταῖοι. οἱ δὲ ἄσμενοι ἰδόντες τοὺς μεν ἀσθενοῦντας 
τούτοις παρέδοσαν κομίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, 

» ἃ 3, 2 , Ἁ ᾿ » ͵7ὔ 

αὐτοὶ δὲ ἐπορεύοντο, καὶ πρὶν εἴκοσι στάδια διελη- 

λυθέναι ἦσαν πρὸς τῇ κώμῃ ἔνθα Χειρίσοφος ηὐλί- 

ἕετο. 28, ἐπεὶ δὲ συνεγένοντο ἀλλήλοις, ἔδοζε κατὰ 
ἈΝ ’ ᾿ Ἁ “ Ν 4 »“ Ἁ 

τὰς κώμας ἀσφαλὲς εἶναι τὰς τάξεις σκηνοῦν. καὶ 

Χειρίσοφος μὲν αὐτοῦ ἔμενεν, οἱ δὲ ἄλλοι διαλαχόν- 

τες ἃς ἑώρων κώμας ἐπορεύοντο ἕκαστοι τοὺς ἑαυτῶν 
ἔχοντες. 

24. Ἔνθα δὴ Πολυβώτης ᾿Αθηναῖος λοχαγὸς ἐκέ- 
’ 

λευσεν ἀφιέναι ἑαυτόν. καὶ λαβὼν τοὺς εὐζώνους. 
,ὕ οὺ ΑΝ Ἃ ΄ ΠΥ ᾽ ΄ "»- - 

θέων ἐπὶ τὴν κώμην ἣν εἰλήχει Ξενοφῶν καταλαμ- 

βάνει πάντας ἔνδον τοὺς κωμήτας καὶ τὸν κωμάρχην, 
Ἀ ’ 3 Χ “-“ “4 ς 

καὶ πώλους εἰς δασμὸν βασιλεῖ τρεφομένους ἕπτα- 
Ἁ “ 

καίδεκα, καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ κωμάρχου ἐνάτην 
. , « 3.3 Ἁ δ δὲ -“ " 

ἡμέραν γεγαμημένην" ὁ δ᾽ ἀνὴρ αὐτῆς λαγῶς ᾧχετο 
θηράσων καὶ οὐχ ἥλω ἐν ταῖς κώμαις. 328. αἱ δ᾽ 
οἰκίαι ἦσαν κατάγαιοι; τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος. 

21. ἠδύναντο, ἃ. ἐδύναντο, 1). Ῥ. --- ἐπεί (δή), Ρ.---ὁ (μέν), 
Ρ. ὁ μέν, ἃ. Ὁ. ; 

29... ἔνθα, α. Ὁ. ἃ. ἐν ἣ, 6. ἧ, Β. Ρ. 
09. κατὰ τ. τάξ. ἵ, σ΄. ' 
24. πολυβάτης, ἃ. πολυβώτης, Ὁ. ἀ. 6. ἢ. Πολυκράτης, [Ὁ. 

Β. Ρ. Κ-.---ἰ εὗρον δὲ] καὶ πώλ. Κὶ. ἤοτη δυάδα, δασμός.---ὃε- 
καεπτά, ϑϊ448. 866 δασμός.--- ἐννάτην, Β. Ῥ. 

2. κατάγαιοι, ἃ. Ὁ. ΟΥ 6., ΤὉΓ Ὁ. 18 βα14ἃ ἴο Πᾶγο αἷβὸ κατά- 
γειοι : ὈΟΤἢ {Π686 ψγοῦἀβ ἃΓΘ 864, Δηα ΒοΙἢ ἃγα Ἰορὶ πη α το] Ὺ 

Η ὃ 
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7, ᾽ 3 - ς Ν “ ω . εἶ , 

κάτω δ᾽ εὐρεῖαι. αἱ δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποζυγίοις 
᾽ ᾿ « τ», ΡΨ ΄ δι ἂν , ὀρυκταί, οἱ δὲ ἄνθρωποι κατέβαινον ἐπὶ κλίμακος. 
ΡῚ δὲ “ οι Φ “ Μ , “ἤ θ Ἃ ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν αἷγες, οἴες, βόες, ὄρνιθες, καὶ 
Ἂν ΄ Ν Ἃ “ Ζ ΔΟΌΓΨ τὰ ἔκγονα τούτων. τὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον 

ΡΣ , Φ ᾿Ὶ Ν Ν ᾿ Ἁ ε 

ἐτρέφοντο. 26. ἧσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ 

ὄσπρια, καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν᾽ ἐνῆσαν δὲ 
καὶ αὐταὶ αἱ κριθαὶ ἰσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο; 

ς ΝΥ 7ὔ ς Ν , , » 5 

οἱ μὲν μείζους οἱ δὲ ἐλάττους, γόνατα οὐκ ἔχοντες" 

27. τούτους δ᾽ ἔδει ὁπότε τις διψῴη λαβόντα εἰς τὸ 
στόμα μύζειν. καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, εἰ μή τις ὕδωρ 

, , ο 

ἐπιχέοι: καὶ πάνυ ἡδὺ συμμαθόντι τὸ πόμα ἣν. 

28. Ὁ δὲ Ἐενοφῶν τὸν ἄρχοντα τῆς κώμης ταύτης 
σύνδειπνον ἐποιήσατο, καὶ θαῤῥεῖν αὐτὸν ἐκέλευε 

λέγων ὅτι οὔτε τῶν τέκνων στερήσοιτο, τήν τε οἰκίαν 
αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων ἀπίασιν, ἢν 

ἀγαθόν τι τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος φαίνηται 

ἔστ᾽ ἂν ἐν ἄλλῳ ἔθνει γένωνται. 29. ὁ δὲ ταῦτα 
ς -“ Χ , ΄ ΝΜ » 

ὑπισχνεῖτο; καὶ φιλοφρονούμενος οἶνον ἔφρασεν ἔνθα 

ἦν κατωρυγμένος. ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα δια- 

σκηνήσαντες οὕτως ἐκοιμήθησαν ἐν πᾶσιν ἀφθό- 

γοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν 
, Ἁ ἣν ’ ᾽ ἴω . » ᾽ ὕ »)Ἤ 

κωμάρχην καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁμοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. 

ἰουτηθα ἔγτοτη {Π6 γαβρθοῖϊνα θ]θηθπίβ γαι δπα γε.---κλίμακος, 
566. Βυϊ445, κλίμακες .--- κατὰ κλιμ. Κ.---οἶες, Β. Ρ. Κ. 

260. ὅ66 ϑυῖαδ5, ἰσοχειλεῖς, οἶνος, γόνατα, γονύων. 
27. ἀμύζειν, Μ55. μύζειν, Ῥογβοη ἔτοπη ϑυϊᾶ. μυζεῖ: μύ- 

ζειν 18, πο ἀουδί, ργοίδυ ὉΪ6 ἤογΘ ΤῸΓ ΘαρΠοπΙοα] γΘαβΟΠΒ.--- 
ἡδύς, ἃ. Ὁ. 866 δυϊα. συμμαθεῖν. 

28. τὸν μέν, 1). (μέν), Β. Ρ. οι. ἃ. Ὁ. --- τὸ στράτευμα 
πεζῇ ἡγησάμενος, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. τη. 6. 2. 

29. οἶνόν τ᾽. ἃ. Ὁ., ΠΟ ροΥμδρ8 οὐρὶνέ ἴο ὃὈ6 ἱπίγοἀποοα 
ἰηΐο {π6 ἰδχί. ----κατορωρυγμένον, ἵ, 5. κατωρυγμένος, ἃ. ---- 
οὖν, οπη. ἃ. 
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80. τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ἐενοφῶν λαβὼν τὸν κω- 
μάρχην πρὸς Χειρίσοφον ἐπορεύετο' ὅπου δὲ παρίοι 

κώμην, ἐτρέπετο πρὸς τοὺς ἐν ταῖς κώμαις καὶ κατε- 

λάμβανε πανταχοῦ εὐωχουμένους καὶ εὐθυμουμέ- 

γους, καὶ οὐδαμόθεν ἀφίεσαν πρὶν παραθεῖναι αὐτοῖς 
» ᾽ ᾿' ) “ » ,ὔ ϑι, Ὁ 

ἄριστον: 31. οὐκ ἣν δ᾽ ὅπου οὐ παρετίθεσαν ἐπὶ 

τὴν αὐτὴν τράπεζαν κρέα ἄρνεια, ἐρίφεια, χοίρεια; 
μόσχεια, ὀρνίθεια, σὺν πολλοῖς ἄρτοις τοῖς μὲν πυρί- 
νοὶς τοῖς δὲ κριθίνοις. 52. ὁπότε δέ τις φιλοφρονού- 
μενός τῳ βούλοιτο προπιεῖν, εἷλκεν ἐπὶ τὸν κρατῆρα; 
ἔνθεν ἐπικύψαντα ἔδει ῥοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν. 

Ὰ Ὁ ΄7 ὃ ὃ δι β ’ὔ “ β Ν 

καὶ τῷ κωμάρχῃ ἐδίδοσαν λαμβάνειν ὅ,τι βούλοιτο. 
ὁ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐδέχετο, ὅπου δέ τινα τῶν συγ- 

“ » Ν φΦ ἃ δον ᾽ ζ 

γενῶν ἴδοι, πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ ἐλάμβανεν. 

833. ᾿Επεὶ δ᾽ ἦλθον πρὸς Χειρίσοφον, κατελάμ- 
βανον κἀκείνους σκηνοῦντας ἐστεφανωμένους τοῦ 

ξηροῦ χιλοῦ στεφάνοις, καὶ διακονοῦντας ᾿Δρμενίους 

παῖδας σὺν ταῖς βαρβαρικαῖς στολαῖς" τοῖς δὲ παι- 
Ν ᾿ ’ σ 2 “- ὡ , - 

σὶν ἐδείκνυσαν ὥσπερ ἐνεοῖς ὅ,τι δέοι ποιεῖν. 34. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐφιλοφρονήσαντο Χειρίσοφος καὶ 
’ὔ 9 »“» 

Ἐενοφῶν, κοινῇ δὴ ἀνηρώτων τὸν κωμάρχην διὰ τοῦ 
, ε “ , » ε ΄ 4 Μ περσίζοντος ἑρμηνέως τίς εἴη ἡ χώρα. ὁ δ᾽ ἔλεγεν 

μή ᾽ , Ἁ ΄ ᾽ ’ὔ ͵ Φ' δὲ , ὅτι Δρμενία. καὶ πάλιν ἠρώτων τίνι οἱ ἵπποι τρέ- 

ῴφοιντο. ὁ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι βασιλεῖ δασμός: τὴν δὲ 

πλησίον χώραν ἔφη εἶναι Χάλυβας, καὶ τὴν ὁδὸν 

30. (τόν), Χ.Β. τόν, οἵη. 8.}.6.---ἀπήεσαν,ἃ Ὁ.6. ἀπίεσαν,]. 
92. ὑποκύψαντα, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. Ρ, κύψαντα, [6 οἴεγ Μ55. 

ἐπικύψαντα, ὃ. ἴτομῃ Ποτηοροποβ, [1], ῥ. ὅθ. --- πίνειν : πι- 
εἴν, Ὁ. : 

89. ἐννεοῖς, ἃ. ϑ 1, ἐννεός : ὡσπερεὶ νέοις, 6. ἢ. Κ. ]. Α. 
84, κοινῇ δ᾽ ἀν. ἃ. --- τρέφονται, ἃ. Ὁ. Β.---ἧ : ἥ, ἃ. 
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» φΦ »» ἈΝ 5. .Ἃ Υ͂ Ν » Ε ἔφραζεν ἣ εἴη. 8. καὶ αὐτὸν τότε μὲν ὥχετο ἄγων 

“-“ “ σ“ ἃ 

Ξενοφῶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἰκέτας, καὶ ἵππον ὃν 
“ 

εἰλήφει παλαίτερον δίδωσι τῷ κωμάρχῃ ἀναθρέ- 

ψαντι καταθῦσαι, ὅτι ἤκουσεν αὐτὸν ἱερὸν εἶναι τοῦ 
εἶ Ν᾿ - 

Ἡλίου, δεδιὼς μὴ ἀποθάνῃ: ἐκεκάκωτο γὰρ ὑπὸ τῆς 
δ 3 Χ Ν “ ᾽Α ͵ Ἁ »“ἃἢ»Ο 

πορείας: αὐτὸς δὲ τῶν πώλων λαμβάνει, καὶ τῶν 
ΕΣ ἰωὴ Ἁ “Ὁ 3 ες 7 

ἄλλων στρατηγῶν καὶ λοχαγων ἔδωκεν ἑκάστῳ 
κ»"»Ἅ 5, "] «. ’, “ “ Χ 

πῶλον. 86. ἧσαν δ᾽ οἱ ταύτῃ ἵπποι μείονες μὲν 

τῶν Περσικῶν, θυμοειδέστεροι δὲ πολύ. ἐνταῦθα 
δὴ καὶ διδάσκει ὁ κωμάρχης περὶ τοὺς πόδας τῶν 

ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων σακία περιειλεῖν, ὅταν διὰ 

τῆς χιόνος ἄγωσιν" ἄνευ γὰρ τῶν σακίων κατεδύοντο 

μέχρι τῆς γαστρός. 
3 “5 Ν 

ΝΙ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἡμέρα ἦν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνα 

παραδίδωσι Χειρισόφῳ, τοὺς δ᾽ οἰκέτας καταλείπει 
- ἦ Χ “- “- - ͵ 

τῷ κωμάρχῃ. πλὴν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος" 

τοῦτον δ᾽ ᾿Επισθένει ᾿ἀμφιπολίτη παραδίδωσι φυ- 
λάττειν, ὅπως εἰ καλῶς ἡγήσουτο ἔχων καὶ τοῦτον 

ἀπίοι. καὶ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ εἰσεφόρησαν ὡς 

ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ ἀναζεύξαντες ἐπορεύοντο. 
σ“-"΄ἶ ᾿] “ ς 

ὦ, ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῖς ὁ κωμάρχης λελυμένος διὰ χιό- 
γος᾽ καὶ ἤδη τε ἦν ἐν τῷ τρίτῳ σταθμῷ, καὶ Χειρί ἤδη τε ἢ ὦ τρίτῳ σταθμῷ, καὶ Χειρί- 

9ὅ. παλαίτερον, ἃ. Ὁ. παλαιότερον, Ῥ. ἸΚ. --- τὸν πῶλον, ἃ. Ὁ. 
4. 6. 

86. θυμωδέστεροι, 50Π16 Μ55. -- πολύ, ἃ. Ὁ. ἀἅ. πολλῷ, Β. 
---σακία, σακίων, ἃ. Ὁ. σακκία, σακκίων, Κὶ. π--περιειλεῖν, ἃ. ἃ. 6. 
περιελεῖν, Ὀ. περιδεῖν, ϑυ1ϊα. περιδεῖν. ----ἕως τῆς γ. ἃ. Ὁ. 6. 
566 Ηετοά. 11. 149. 

1. δὲ πλεισθένει, ἃ. δὲ πλησθένει, ἃ. δὲ κλεισθένει, Ὁ. 8. ἢ. 
δρα 1. 10.7. -- δίδωσι, ἃ. Ὁ. 6. [παρα] δίδωσι, Β. Ῥ. -- ἡγή- 
σαιτο, Β. Καὶ “τ ἀπίοι εἰς τὴν οἶκ. αὐτ. ἐν ἡ εἰσεφ. ἃ. Ὁ. ἃ. 6. 

2. αὐτοῖς : οὗτος, «. Ὁ. ἃ. 68.---ἰ, ὁ] Χειρ. Β. Ρ.---ἐχαλεπ. 8668 
Ογτοραά. ΠῚ, 1, 88.---ἤγαγεν, ἃ. 6. Β. 
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᾽ ι. ΄ “ ᾽ " , 5 « 

σοφος αὐτῷ ἐκαλεπάνθη ὅτι οὐκ εἰς κώμας ἦγεν. ὁ 
δ᾽ ἔλεγεν ὅτι οὐκ εἶεν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ὁ δὲ 
Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισε μέν, ἔδησε δ᾽ οὔ. 8. ἐκ δὲ 
τούτου ἐκεῖνος τῆς νυκτὸς ἀποδρὰς ὥχετο καταλιπὼν 

Ἁ «ε’ , Ἁ ὃ Ἁ μὰ ἴω ’ 

τὸν υἱόν. τό τε δὲ Χειρισόφῳ καὶ Ἐενοφῶντι μόνον 
διάφορον ἐν τῇ πορείᾳ ἐγένετο ἡ τοῦ ἡγεμόνος κάκω- 

Υ͂ -“ 
σις καὶ ἀμέλεια. ᾿Επισθένης δὲ ἡράσθη τε τοῦ 

παιδὸς καὶ οἴκαδε κομίσας πιστοτάτῳ ἐχρῆτο. 4. 

μετὰ τοῦτο ἐπορεύθησαν ἑπτὰ σταθμοὺς ἀνὰ πέντε 
΄ “ Ν 

παρασάγγας τῆς ἡμέρας παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμόν, 
Φ “ » “ 5 ͵ 

εὗρος πλεθριαῖον. ὅ. ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθ- 
μοὺς δύο παρασάγγας δέκα: ἐπὶ δὲ τῇ εἰς τὸ πεδίον 

ὑπερβολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς Χάλυβες καὶ Ταόχοι 

καὶ Φασιανοί. 6. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ κατεῖδε τοὺς 

πολεμίους ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πορευόμενος. 

ἀπέχων εἰς τριάκοντα σταδίους" ἵνα μὴ κατὰ κέρας 

ἄγων πλησιάσῃ τοῖς πολεμίοις. παρήγγειλε δὲ καὶ 
-“ Μ Υ Ἀ .“ ᾽ Ἁ Ζ΄ 

τοῖς ἄλλοις παράγειν τοὺς λόχους, ὅπως ἐπὶ φάλαγ- 
, Ν 7, ᾽ κ . κα ς 

γος γένοιτο τὸ στράτευμα. 7. ἐπεὶ δὲ ἦλθον οἱ 

ὀπισθοφύλακες, συνεκάλεσε τοὺς στρατηγοὺς καὶ 
λοχαγούς, καὶ ἔλεξεν ὧδε. Οἱ μὲν πολέμιοι, ὡς 
φ “ , Ἁ ς Ν ξ ΜΝ .“ Ἁ 

ὁρᾶτε, κατέχουσι τὰς ὑπερβολὰς τοῦ ὄρους, ὥρα δὲ 
βουλεύεσθαι ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. 8. 

8. τό τε δή, ἃ. τότε δή, Ὁ. ἀ. 6. ἢ. τοῦτο τῷ τε δή, Κ. τοῦτό 
τε δή, ἴ. κα. ἢ. 1.1, Δ. Ἔχοσδρὶ {Πδὲ 1. Πὰ5 δέ. τοῦτό γε δή, ϑίορῃ. 
Β. τόδε δή, Ρ-. τό γε δή, [). τοῦτο γε δή, Κ.---πλεισθένης, 
ἃ. ἃ, κλεισθένης, Ὁ. 6. π. 

4. [ὡς] πλεθ. Β. Ρ. 
6. εἰς τριά, ἃ. Ὁ. ἀἅ. ὡς τριά, ϑδίερῃ. ὡς. Κ. --- [καὶ] τοῖς, 

7. συνεκάλ. στρατηγούς, ἃ. συνεκ. [τοὺς] στρατηγ. Ῥ. σἢο 
Γοίδιϑι:ο ΓΥ, 7. 2ὅ. 
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ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ παραγγεῖλαι μὲν ἀριστοποιεῖσθαι 

τοῖς στρατιώταις, ἡμᾶς δὲ βουλεύεσθαι εἴτε τήμερον 

εἴτε αὔριον δοκεῖ ὑπερβάλλειν τὸ ὄρος. 9. ᾿Εμοὶ δέ 
» « 7 “3 3 ΟΥ̓ “ » Ζ 

γε, ἔφη ὁ Κλεάνωρ, δοκεῖ, ἐπὰν τάχιστα ἀριστήσω- 

μεν, ἐξοπλισαμένους ὡς τάχιστα ἱέναι ἐπὶ τοὺς 
ΥΜ ᾿] Ἂν, ῇ, δ ΄ 6 ͵ 

ἄνδρας. εἰ γὰρ διατρίψομεν τὴν τήμερον ἡμέραν, 

οἵ τε νῦν ἡμᾶς ὁρῶντες πολέμιοι θαῤῥαλεώτεροι 
» νος 8. ΡΥ ’ 3ὲ 8 ’ὔ , 

ἔσονται, καὶ ἄλλους εἰκὸς τούτων θαῤῥούντων πλεί- 

ουὅς προσγενέσθαι. 

10. Μετὰ τοῦτον Ἐενοφῶν εἶπεν, ᾿Εγὼ δ᾽ οὕτω 
γιγνώσκω" εἰ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι, τοῦτο δεῖ 
παρασκευάσασθαι ὅπως ὡς κράτιστα μαχούμεθα. 

εἰ δε βουλόμεθα ὡς ῥᾷστα ὑπερβάλλειν, τοῦτό μοι 

δοκεῖ σκεπτέον εἶναι ὅπως ἐλάχιστα μὲν τραύματα 

λάβωμεν, ὡς ἐλάχιστα δὲ σώματα ἀνδρῶν ἀπο- 

βάλωμεν. 11. τὸ μὲν οὖν ὄρος ἐστὶ τὸ ὁρώμενον 

πλέον ἢ ἐφ᾽ ἑξήκοντα στάδια, ἄνδρες δ᾽ οὐδαμοῦ 
4 Ἑ ἴω ͵ 3 ᾽ ϑινι δ, 9 5 Ά. 

φυλάττοντες ἡμᾶς φανεροί εἰσιν ἀλλ, ἢ κατ᾽ αὑτὴν 

τὴν ὁδόν' πολὺ οὖν κρεῖττον τοῦ ἐρήμου ὄρους καὶ 
κλέψαι τι πειρᾶσθαι λαθόντας καὶ ἁρπάσαι φθά- 
σαντας εἰ δυναίμεθα μᾶλλον ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χωρία 
καὶ ἄνδρας παρεσκευασμένους μάχεσθαι. 12. πολὺ 

ς ξο Η 3 Υ 27 Ἃ ς Χ 5 θι ἣν γὰρ ῥᾷον ὄρθιον ἀμαχὶ ἰέναι, ἢ ὁμαλὲς ἔνθεν καὶ 

10. γιγνώσκω, Κ. 0. Κ'. -- γινώσκω, Β. Ρ. [1 15 ΠηΡΟΒΒ10]6 
το ἀθοῖαβ ψῇῃϊοὶ οστη Α τίς ἀβαρα τσ ἢΐ βαποίϊοῃ ἴῃ [86 {Π1Πὴ6 
οἵ Χϑηορῆοῃ. 76 οὐὔἱρὶπαὶ δἀηα ρσϑηυσΐηα ἔοσιη ψψοη]α Ὀ6 γι- 
γνω-σκω, ΔΠΔΙΟΡΟΙΙΒ ἴο γιτγντομαι, τιττρω-σκω, μί-μν-ω, Θἴο.--- 

ὅπως ὡς ἐλ. Πυϊιζοπίηδοη, 8. Β. ὅπως (ἂν ὡς)... λάβοιμεν... 
ἀποβάλοιμεν ΚΚ. 

11. ἐφ᾽ οπι. ἃ, 6. Οὐομρ. ΥἹ. 2. 2. ----κατὰ ταύτην τὴν ὁδὸν, 
Β.---ν δυνώμεθα, Β. Ῥ. ἢ δυναίμ. Ὁ. ἣἧ δυναίμ. 8. 

12. ἀμαχεί, Β. Ῥ. Κι. ἴἢγεα {1π|68.---ὁμαλεῖς, ἃ. ὁμαλές, Ὁ. ἃ. 
6.8, Ὦ. Ρ,. ὁμαλόν, ἘΒ.---ὁρῶν ἢ μεθ᾽, Ὁ. ὁρῴην ἢ μεθ᾽, ἃ. 
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ἔνθεν πολεμίων ὄντων, καὶ νύκτωρ ἀμαχὶ μᾶλλον ἂν 
’ ἊἋ ᾽ ες , ’ 

τὰ πρὸ ποδῶν ὁρῴη τις ἢ μεθ᾽ ἡμέραν μαχόμενος, 
- “ »“. ᾽ 

καὶ ἡ τραχεῖα τοῖς ποσὶν ἀμαχὶ ἰοῦσιν εὐμενεστέρα 
Ἀ ἢ ἡ ὁμαλὴ τὰς κεφαλὰς βαλλομένοις. 18. καὶ 

΄ - Ν Ν 

κλέψαι οὐκ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἐξὸν μὲν 
νυκτὸς ἰέναι ὡς μὴ ὁρᾶσθαι, ἐξὸν δὲ ἀπελθεῖν το- 

"“ . “ "“ 

σοῦτον ὡς μὴ αἴσθησιν παρέχειν. δοκοῦμεν δ᾽ ἄν 
: 
μοι ταύτῃ προσποιούμενοι προσβάλλειν ἐρημοτέρῳ 
ἂν τῷ ἄλλῳ ὅ σθαι: μένοιεν γὰρ αὐτοῦ μᾶλ- ἂν τῷ ἄλλῳ ὄρει χρῆσθαι" μένοιεν γὰρ μ 

᾽ ΄ ς , 9. ἣ , ϑιὼ ᾿ αὐ 

λον ἀθρόοι οἱ πολέμιοι. 14. ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ 

κλοπῆς συμβάλλομαι; ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὦ Χειρί- 

σοῴε, ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους ὅσοι ἐστὲ τῶν 
. 4 “ » Ὰ » ! 7 “Ὁ , » 

ὁμοίων εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ 

αἰσχρὸν εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει 

νόμος. 1. ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ 

πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον ἄρα ὑμῖν ἐστιν ἐὰν 

ληφθῆτε κλέπτοντες μαστιγοῦσθαι. νῦν οὖν μάλα 

σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ 

φυλάξασθαι μέντοι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ 

ὄρους, ὡς μὴ πληγὰς λάβωμεν. 16. ἀλλὰ μέντοι, 
» φ. ᾿ ᾽ Ἁ φ Ὁ Ἁ ᾿] 7 3 ΄ 

ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς ᾿Αθηναίους ἀκούω 

δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια καὶ μάλα ὄντος 

δεινοῦ τοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι; καὶ τοὺς κρατίσ- 

τους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κράτιστοι ἄρχειν 

18. καὶ κλέψαι δ᾽, ἃ. 6. Β. Ρ.----δοκοῦμεν δ᾽ αὖ. ἃ. Β.--- προσ- 
βαλεῖν, Κ.--- ἄλλῳ, οπη. ἃ. Ὁ. ἃ. 6.--- μένοιεν [ἄν], Ρ. ἄν ἰ5 ποί 
'π τὴς Μ55. 

15. κλέπτειν τε καὶ πειρᾶσθαι, ἃ. ἀ. 6. κλέπτειν καὶ πειρᾶσ- 
θαι, Ὁ. ----νόμιμον γὰρ ὑμῖν, ἃ. νόμιμον μὲν γὰρ ὑμῖν, Ὁ. ἃ. 6. 
ΓΉ658 νᾶγίοιιβ γθδαϊηρβ ἱπαϊοαΐθ βοιπθίίηρ αἰδγθης ἤτοι {Π6 
ΘΟΙΏΙΠΟἢ ἰοχί.-- πολλὰς πληγ. 1). Κα. [πολλάς], Β. Ῥ. πολλ. 
ΟΠ. ἃ. Ὁ. ἃ. 6. 
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3 ΄ΝΝ [72 “ Ἀ Ά ν ᾿ Ἁ 

ἀξιοῦνται" ὥστε ὥρα καὶ σοὶ ἐπιδείκνυσθαι τὴν παι-. 
9 “ 

δείαν. 17. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐξενοφῶν, ἕτοι- 
[" 3 Ἁ ᾽ 7ὔ » 3 3, , 

μός εἶμι τοὺς ὀπισθοφύλακας ἔχων ἐπειδὰν δειπνή- 
5), Ἷ, ὰ » », ἃ ἿΥ 

σωμεν ἰέναι καταληψόμενος τὸ ὄρος. ἔχω δὲ καὶ 

ἡγεμόνας" οἱ γὰρ γυμνῆτες τῶν ἐφεπομένων ἡμῖν 

κλωπῶν ἔλαβόν τινας ἐνεδρεύσαντες: καὶ τούτων 
,’ὔὕ [2 » 3) , 53 Ἃ, 53) Ἂ Ν πυνθάνομαι ὅτι οὐκ ἄβατόν ἐστι τὸ ὄρος, ἀλλὰ 

᾿ »φ.. ΝΥ 7 Ψ ϑὺ ἢ [τ Ψ 

νέμεται αἰξὶ καὶ βουσίν ὥστε ἐάνπερ ἅπαξ λάβω- 

μέν τι τοῦ ὄρους, βατὰ καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἔσται. 
᾽ ; Ν »τλ ᾿ , “᾽ν ᾽ Ἀ 

18. ἐλπίζω δὲ οὐδὲ τοὺς πολεμίους μενεῖν ετι ἐπειδὰν 
“7 [ « Ὁ 9 ἌΝ 7ὔ 3 Α “ " 9 » Ά ἴδωσιν ἡμᾶς ἐν τῷ ὁμοίῳ ἐπὶ τῶν ἄκρων. οὐδὲ γὰρ 

“Ὁ 3 ,, ’ ς “"ἰ 5 Χ » ε 

νῦν ἐθέλουσι καταβαίνειν ἡμῖν εἰς τὸ ἴσον. 19. ὁ 

δὲ Χειρίσοφος εἶπε, Καὶ τί δεῖ σὲ ἰέναι καὶ λυπεῖν 

τὴν ὀπισθοφυλακίαν; ἀλλὰ ἄλλους πέμψον, ἂν μή 
τινες ἐθελούσιοι φαίνωνται. 20. ἐκ τούτου ᾿ἀριστώ- 

νυμος Μεθυδριεὺς ἔρχεται ὁπλίτας ἔχων, καὶ 'ρισ- 

τέως Χῖος γυμνῆτας, καὶ Νικόμαχος Οἰταῖος γυμνῆς 

τας" καὶ σύνθημα ἐποιήσαντο ὁπότε ἔχοιεν τὰ ἄκρα 
Ν , ΄ -“ ᾿ ΡΨ. 

πυρὰ καίειν πολλά. 2]. ταῦτα συνθέμενοι ἡρίστων" 
᾽ . “νοΐ ΄ ε ᾿ Ν ΄ὕ 
ἐκ δὲ τοῦ ἀρίστου προήγαγεν ὁ Χειρίσοφος τὸ στρά- 

τευμα πᾶν ὡς δέκα σταδίους πρὸς τοὺς πολεμίους, 

ὅπως ὡς μάλιστα δοκοίη ταύτῃ προσάξειν. 

22, ᾿Επειδὴ δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν 
γ, 9, « 

ταχθέντες ὥχοντο, καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ὄρος; οἱ 

ϑ 

:7. γιμνῆτες, ἃ. ἃ. 6. ϑυϊά. κλώψ'. --- κλωπῶν, ϑυϊά.: τῃς 
Μ58. Πᾶνε κλοπῶν. --- τούτων. καί, Μ55. καὶ τούτ. δίερδη. 
ἨἩυΐζοῆϊη. 

18. ἐλπ. μέντοι οὐδέ, Β. 
19. λείπειν, 1). λιπεῖν, ἃ. Ὁ. 

22. ᾧχοντο : ἀπήρχοντο, ἃ. Ὁ. ἃ. 6, Β.---ἐπεὶ ἤσθοντο, ἃ. Ὁ. 6. 
---ἐγρηγόρεσαν, Ῥοΐβοη. ἐγρηγόρησαν, Μ855. 
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δὲ ἄλλοι αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. οἱ δὲ πολέμιοι ὡς 
ἤσθοντο ἐχόμενον τὸ ὄρος, ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον 

πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός. 28. ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα 
ἐγενετο, Χειρίσοφος μὲν θυσάμενος ἢγε κατὰ τὴν 
ο΄ ς ν Ὰ » 4 Ν Χ Ν 
ὁδόν, οἱ δὲ τὸ ὄρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα 
νυ 2 απ Σ᾽ 3 ͵ Ν ᾿ ι 
ἐπήεσαν. 324. τῶν δ᾽ αὖ πολεμίων τὸ μὲν πολὺ 
" ὡς ΨΥ. Ν “ΟΝ ) ἄγον τι 
ἔμενεν ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους, μέρος δ᾽ αὐτῶν 
ἀπήντα τοῖς κατὰ τὰ ἄκρα. πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς 

πολλοὺς ἀλλήλοις συμμιγνύασιν οἱ κατὰ τὰ ἄκρα, 

καὶ νικῶσιν οἱ Ἕλληνες καὶ διώκουσιν. 28. ἐν 

τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν 
« ΄ ’ » Ν Ἃ ’ 

Ελλήνων δρόμῳ ἔθεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους. 
Π Ἀ ᾿, δι, (ἃ. ͵ ᾿ “ «ς , 

Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλί- 
΄ ᾿ Ὧν “ “Μμ͵Ξ«» 9 . Ν 

ταις. 20. οἱ δὲ πολεμίοις οἱ ἐπὶ τῇ ὁδῷ, ἐπειδὴ τὸ 

ἄνω ἑώρων ἡττώμενον. φεύγουσι: καὶ ἀπέθανον ὠὲν 

οὐ πολλοὶ αὐτῶν. γεῤῥα δὲ πάμπολλα ἐλήφθη, ἃ 
οἱ “Ελληνες ταῖς μαχαίραις κόπτοντες ἀχρεῖα ἐποί- 

6 ᾿ ᾽ ῇ ΄ Ν , 

ουν. 27. ὡς δ᾽ ἀνέβησαν, θύσαντες καὶ τρόπαιον 

στησάμενοι κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ εἰς κώμας 
πολλῶν καὶ ἀγαθῶν γεμούσας ἦλθον. 

ΝΠ. Ἔκ δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους 
σταθμοὺς πέντε παρασάγγας τριάκοντα καὶ τὰ 
» 7 ᾿] , ὦ ’ Ἂ Ὑ » ᾿ ς 

ἐπιτήδεια ἐπέλιπε' χωρία γὰρ ᾧκουν ἰσχυρὰ οἱ 
΄ 7 5 

Ταόχοι, ἐν οἷς καὶ τὰ ἐπιτήδεια πάντα εἶχον ἀνακε- 

24. ὑπήντα, ἃ. -- ἀλλήλων, ἃ. Ὁ. 6. Ὁ. ---- συμμιγνύασι, ἃ. Ὁ. 
συμμιγνύουσι, Β. Ῥ. Κα. [τ 15 ἀουδία] 1 νεγὺβ {6 μιγ-νυ-μι, 
δεικ-νυ-μι, εἴς,, ἴῃ ψΈΙΟΙ {Π6 νυ 18 8 ΘαρΒοηϊς ᾿ΠΒΘΓΕΟΠ, ἈΡΡΘΑΓ 
Αἶ5ο ἐπ 186 ΤΌΓΙη5 μιγ-νυ-ω, δεικ-κνυτω. ᾿Απολλύω, “ΒΊΟΝ Ῥ. 
τϑίουβ το 'η ΤΠυογα. ΥἼ]. 61. εἴς. 15 ποῦ ἃπ δρροβὶῖϊθ βχδῃΊρῖ8. 
ϑ66 ΑπδὉ. ΥἹΙ. 2. 2. 

26. οὐ πολλοί, ἃ. Ὀ. οἱ πολλοί, ΒΟΙη6 ΜΒ5 --ἐλείφθη, ἃ. 
1. ἀνακεκομισμένα, ἃ. (πιρ. 1Υ. 7.17. ἀνακεκ. ἦσαν. 
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κομισμένοι. 2. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο πρὸς χωρίον ὃ 

πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν οὐδ᾽ οἰκίας, συνεληλυθότες δ᾽ 

ἦσαν αὐτόσε καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ κτήνη 
πολλά, Χειρίσοφος μὲν πρὸς τοῦτο προσέβαλλεν 

») Χ ω 3 Ἂ Ν ς ΄ - 4 3 ͵ὔ 

εὐθὺς ἥκων" ἐπειδὴ δὲ ἡ πρώτη τάξις ἀπέκαμνεν, 

ἄλλη προσήει καὶ αὖθις ἄλλη" οὐ γὰρ ἣν ἀθρόοις 

περιστῆναι, ἀλλὰ ποταμὸς ἦν κύκλῳ. 8. ἐπειδὴ δὲ 
Ξενοφῶν ἦλθε σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι καὶ πελτασ-- 

ταῖς καὶ ὁπλίταις, ἐνταῦθα δὴ λέγει Χειρίσοφος, Εἰ ἐς 
Ν [χὰ τ Ν ἣν ἕ ἰ ἅ, ΝΗ [ω] Ν ω Ὁ 

καλὸν ἥκετε" τὸ γὰρ χωρίον αἱρετέον" τῇ γὰρ στρατιᾷ 
5... 3) Α, Χ 7, ᾽ Χ , Ν ͵ 

οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια, εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ χωρίον. 
4. ἐνταῦθα δὴ κοινῇ ἐβουλεύοντο: καὶ τοῦ Ἐενοφῶν- 

2 “- “ δ “ Ὑ 2 - 9, ς 

τος ἐρωτῶντος τί τὸ κωλῦον εἴη εἰσελθεῖν εἶπεν ὁ Χει- 

ρίσοφος, ἀλλὰ μία αὕτη πάροδός ἐστιν ἣν ὁρᾷς" 
ὅταν δέ τις ταύτῃ πειρᾶται παριέναι, κυλινδοῦσι λί- 
θους ὑπὲρ ταύτης τῆς ὑπερεχούσης πέτρας" ὃς δ᾽ ἂν 
καταληφθῇ οὕτω διατίθεται. ἅμα δ᾽ ἔδειξε συντε- 

τριμμένους ἀνθρώπους καὶ σκέλη καὶ πλευράς. ὅ. 

ἪΝ δὲ τοὺς λίθους ἀναλώσωσιν, ἔφη ὁ Ἐξενοφῶν, ἄλλο 
τι ἢ οὐδὲν κωλύει παριέναι ; οὐ γὰρ δὴ ἐκ τοῦ ἐναν- 

τίου ὁρῶμεν εἰ μὴ ὀλύγους τούτους ἀνθρώπους, καὶ 
΄ ΄ ἊἋ - ς΄ ΄ Χ Χ Ἷ 3 

τούτων δύο ἢ τρεῖς ὡπλισμένους. 6. τὸ δὲ χωρίον, ὡς 

καὶ σὺ ὁρᾷς, σχεδὸν τρία ἡμίπλεθρά ἐστιν ὃ δεῖ βαλλο- 

μένους διελθεῖν. τούτου δὲ ὅσον πλέθρον δασὺ πίτυσι 
διαλειπούσαις μεγάλαις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες ἄνδρες 

2. πρὸς χωρ. ἃ. Ὁ. εἰς χωρ. Β. Ρ. Κ-.---Χειρ. μὲν οὖν, ἃ. Ὁ. 6. 
Β.---αλλὰ ποταμός, ἃ. Ὁ. 4. ἀλλ᾽ ἀπότομος {π6 οἴπεν ΜΆ. 

4. ἔδειξεν αὐτῷ], Β. ἔδ. αὐτῷ, Κἰ. 
ὅ. τοὺς λίθους : καὶ λίθ. ἃ. Ὁ. 6. καὶ τοὺς λίθ. Β. --- οὐδέν : 

οὐδέ, ἃ. 6. 
θ. ἐστὶν ὅ, Ὁ. ἅ. ἐστ. ἅ. Β. 1Κ.----πίτυσι. ὅὃ66 ϑιυ!ά. πίτυς. 
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τί ἂν πάσχοιεν ἢ ὑπὸ τῶν φερομένων λίθων ἢ ὑπὸ 
- ῇ Ν Ν δ " ῇ ς 

τῶν κυλινδουμένων ; τὸ λοιπὸν οὖν ἤδη γίγνεται ὡς 

ἡμίπλεθρον, ὃ δεῖ ὅταν λωφήσωσιν οἱ λίθοι παραδρα- 
μεῖν. 7. ᾿Αλλὰ εὐθύς, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, ἐπειδὰν 
ἀρξώμεθα εἰς τὸ δασὺ προσιέναι, φέρονται οἱ λίθοι 
πολλοί. Αὐτὸ ἄν, ἔφη; τὸ δέον εἴη θῶττον γὰρ 

ἀναλώσουσι τοὺς λίθους. ἀλλὰ πορευώμεθα ἔνθεν 
ἡμῖν μικρόν τι παραδραμεῖν ἔσται ἢν δυνώμεθα, καὶ 
ἀπελθεῖν ῥάδιον ἢν βουλώμεθα. 

ὃ. ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ἐενοφῶν 

καὶ Καλλίμαχος Παῤῥάσιος λοχαγός" τούτου γὰρ ἡ 

ἡγεμονία ἣν τῶν ὀπισθοφυλάκων λοχαγῶν ἐκείνῃ τῇ 

ἡμέρᾳ οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. 
Ν “ ᾿ 3 “Ὁ 5 ιν Ν Γ, " ς 

μετὰ τοῦτο οὖν ἀπῆλθον ὑπὸ τὰ δένδρα ἄνθρωποι ὡς 
ἑβδομήκοντα, οὐκ ἀθρόοι ἀλλὰ καθ᾽ ἕνω, ἕκαστος 
φυλαττόμενος ὡς ἐδύνατο. 9. ᾿4γασίας δὲ ὁ Στυμ- 

φάλιος καὶ ᾿ἀριστώνυμος Μεθυδριεὺς καὶ οὗτοι τῶν 
ὀπισθοφυλάκων λοχαγοὶ ὄντες, καὶ ἄλλοι δέ, ὑφίσ- 

Μ [οὶ , ᾽ » 53 3 “ 5 "»" 

τασαν ἔξω τῶν δένδρων οὐ γὰρ ἣν ἀσφαλῶς ἐν τοῖς 

δένδροις ἑστάναι πλεῖον ἢ τὸν ἕνα λόχον. 10. ἔνθα 

δὴ Καλλίμαχος μηχανᾶταί τι' προέτρεχεν ἀπὸ τοῦ 
δέ ὃ 50.ε5 ἂν Ὁ ον. 5 δύ Ἃ , β Ζ ΞΕ Ν δὲ 

νδρου ὑφ᾽ ᾧ ἣν αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα: ἐπεὶ δὲ 
ς , , » , }] ἴω - ᾽ ᾿ “ 

οἱ λίθοι φέροιντο, ἀνεχάζετο εὐπετῶς" ἐφ᾽ ἑκάστης 
Ἀ “-“ ͵ ΕΝ , .“ “Ὁ » ΄, δὲ προδρομῆς πλέον ἢ δέκα ἅμαξαι πετρῶν ἀνηλίσ- 

κοντο. 11. ὁ δὲ ᾿4γασίας ὡς ὁρᾷ τὸν Καλλίμαχον 

ἃ ἐποίει, καὶ τὸ στράτευμα πᾶν θεώμενον, δείσας 

7. εὐθέως, Β., ϊοῇ ἴοτιῃ, Ρ. βϑᾶγβ8, ἀοβθβ πού ὁσοὺγ ἴῃ [88 
ἈΑπδθδβ18. 

9. ὑφίστασαν, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἐφέστασαν, 1). Καὶ. ἐφίστασαν, Β. Ρ. 
--- ἀσφαλῶς, ἃ. Ὁ. ἀσφαλές, Ὁ. Β. Ρ. 

10. προτρέχει, Β. 
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μὴ οὐ πρῶτος παραδράμοι εἰς τὸ χωρίον, οὐδὲ τὸν 

᾿ἀριστώνυμον πλησίον ὄντα παρακαλέσας, οὐδὲ Εὐ- 

ρύλοχον τὸν Λουσιέα ἑταίρους ὄντας, οὐδὲ ἄλλον 
οὐδένα, χωρεῖ αὐτός καὶ παρέρχεται πάντας. 12. ὁ 

δ ! ς [ἐ 7 Ψ Ἐων ᾿ 2 
δὲ Καλλίμαχος ὡς ἑώρα αὐτὸν παριόντα, ἐπιλαμ- 

βάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος" ἐν δὲ τούτῳ παρέθει αὐτοὺς 
᾿ἀριστώνυμος Μεθυδριεύς, καὶ μετὰ τοῦτον Εἰὐρύ- 
λοχος Δουσιεύς. πάντες γὰρ οὗτοι ἀντεποιοῦντο 
5 “ Ν " Χ τ ψ ἃ Ὁ 

ἀρετῆς καὶ διηγωνίζοντο πρὸς ἀλλήλους" καὶ οὕτως 

ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. ὡς γὰρ ἅπαξ εἰσέδρα-. 
μον, οὐδεὶς πέτρος ἄνωθεν ἠνέχθη. 18. ἐνταῦθα δὴ 

δεινὸν ἦν θέαμα. αἱ γὰρ γυναῖκες ῥίπτουσαι τὰ 
παιδία εἶτα καὶ ἑαυτὰς ἐπικατεῤῥίπτουν, καὶ οἱ 
ἄνδρες ὡσαύτως. ἔνθα δὴ καὶ Αἰνείας Σ᾽ τυμφάλιος 
λοχαγὸς ἰδών τινα θέοντα ὡς ῥίψοντα ἑαυτὸν στολὴν 
ἔχοντα καλὴν ἐπιλαμβάνεται ὡς κωλύσων" 14. ὁ 

δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶται, καὶ ἀμφότεροι ὥχοντο κατὰ 
τῶν͵ πετρῶν φερόμενοι καὶ ἀπέθανον. ἐντεῦθεν ἄν- 

θρωποι μὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφθησαν, βόες δὲ καὶ 
Υ Ν δὴ , ὄνοι πολλοὶ καὶ πρόβατα. 

1ὅ. ᾿Εντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Χαλύβων σταθ- 

μοὺς ἑπτὰ παρασάγγας πεντήκοντα. οὗτοι ἦσαν 
τε ἴ εἰ ΄ Ν 3 “Ὁ » ὧν διῆλθον ἀλκιμώτατοι, καὶ εἰς χεῖρας ἤεσαν. 
3 Ν ΄ ἴω , ς ΟΝ ὁ, 2 ἂ Ὰ εἶχον δὲ θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ δὲ 

11. παραδράμῃ, ἃ.Ὁ. Β.----οὐδὲ τόν, ἃ. Ὁ. οὔτε τόν, 1). Ρ. Καὶ, 
- οὐδὲ... «οὐδέ, Μ55. οὐτὲ.... .οὐτέ, 58. ῬᾺ οὐτὲ.... οὐδ᾽, Κὶ. 

12. ἴτυος. ὅε6 δυ]άα. ἴτυς. : ὁρᾷ, παραθεῖ.----οὐδεὶς [ἔτι], Β. 
18. ἐνταῦθα δέ, ἃ. Β.---ῥιπτοῦσαι, Β. Ῥ. Κ., ΘοπίγΑΥΥ ἴο 8Δηδ- 

Ἰοσὺ : ἴπ6 οοῃτϊγδοῖρα [ΌτσΙὴ 15 ρου 405 ΔαΙη]581016 ἴῃ 186 Θοιη- 
Ἐ᾿ ΎΡας γ ΓΡ ἐπικατεῤῥίπτουν .---Αἰνέας ὁ Στ, Β. Ρ, Καὶ.---ἰΦἝΨαὐτὸν] 
κωλ. ἈΚ... 



ὙΙΙ. 16---19.1] ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ΙΝ. 10ῦ 

τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα. 16. εἷ- 

χον δὲ καὶ κνημῖδας, καὶ κράνη, καὶ παρὰ τὴν ζώνην 
“ , 7 ΦΝ Η͂Ρ μαχαίριον ὅσον ξυήλην Λακωνικήν, ᾧ ἔσφαττον ὧν 

κρατεῖν δύναιντο, καὶ ἀποτέμνοντες ἂν τὰς κεφαλὰς 

ἔχοντες ἐπορεύοντο, καὶ ἦδον καὶ ἐχόρευον ὁπότε οἱ 

πολέμιοι αὐτοὺς ὄψεσθαι ἔμελλον. εἶχον δὲ καὶ 
δόρυ ὡς πεντεκαίδεκα πηχῶν μίαν λόγχην ἔχον. 

17. οὗτοι ἐνέμενον ἐν τοῖς πολίσμασιν. ἐπεὶ δὲ 
παρέλθοιεν οἱ “Ελληνες, εἵποντο ἀεὶ μαχόμενοι. 

ὥκουν δὲ ἐν τοῖς ὀχυροῖς, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐν τού- 
τοις ἀνακεκομισμένοι ἧσαν. ὥστε μηδὲν λαμβάνειν 

αὐτόθεν τοὺς “Ελληνας, ἀλλὰ διετράφησαν τοῖς 

κτήνεσιν ἃ ἐκ τῶν Ταόχων ἔλαβον. 18. ἐκ τούτου 

οἱ “Ἕλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ Ἅρπασον ποταμόν, εὖρος 
͵ , 2 Ν ᾽ ΄ " 

τεττάρων πλέθρων. ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Σ᾿ κυ- 

θινῶν σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι διὰ 
» “ 

πεδίου εἰς κώμας, ἐν αἷς ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ 

ἐπεσιτίσαντο. 19. ἐντεῦθεν δὲ ἦλθον σταθμοὺς 
τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι πρὸς πόλιν μεγάλην 

ν ᾽ ἢ ᾿ ᾽ 7 ᾽ ᾿ ͵ 
καὶ εὐδαίμονα καὶ οἰκουμένην ἣ ἐκαλεῖτο Γυμνίας: 
᾽ ΄ “ ᾽ Ε » σῶν « 

ἐκ ταύτης τῆς χώρας ὁ ἄρχων τοῖς “Εδλλησιν ἡγε- 

15. πτερύγων. 866 ΡΒοί. [,6χ. Ρ. 810. Ροῖϑβ.; δπὰ ϑυΐα. 
ξυήλην. 

10. ξυήλη Λακωνική, ῬὨοϊ. ϑυϊά. : 8566 ἰδοὸ Ηδβυοῃϊαβ δηὰ 
ῬΒδνουίηαβ, [μ6Χ. ξυήλη.--- πηχῶν, δεινῶς ἀναττικόν, δέον πη- 
χέων. ῬὨγγ ΗΟ. Ρ. 245. Τ,οὉ. 

17. ἐνέμοντο ἐν τοῖς, ἃ.---καὶ.. «.. ἀνακεκ.,) ΟΠ]. ἃ. 
18. τὸν ἽΑρπ. Β. Ρ. Κ. --- Σκυθινῶν : 5866 Σκυθηνοί, ϑίερῃαη. 

ΒγυΖ. : Σκουτίνων, [)]ΟαοΥ. 
19. ἣ ἐκαλ. ἃ. Ὁ. 6. ἔἐκαλεῖτο δέ", Ρ. --- ἐκ ταύτ. τῆς χώρ. ὁ 

ἄρχων, Μ55. ἐκ ταύτ. ὁ τῆς χώρ. ἄρχων, ὃ. 10). Β. Ρ. ἔτομῃ ἃ 
ΘΟΙΡΑΓίβθοη ἢ ϊοάοτ. ΧΙΥ. 29. ἐκ δὲ ταύτης ὁ τῶν τόπων 
τούτων ἀφηγούμενος, εἴο.---ἄγοι : ἐπάγοι, Β. 



16ὃ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [{π|. 20---28, 

μόνα πέμπει, ὅπως διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας 

ἄγοι αὐτούς. 20. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος λέγει ὅτι ἄξει 
᾽ ᾿ ΄ ς “ τ) ᾿ [τὰ , ᾿κ αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται θά- 

λατταν᾽ εἰ δὲ μή, τεθνάναι ἐπηγγέλλετο. ᾿ καὶ ἡγού- 
᾽ Ἁ Ἂν Ἂ Ἁ Ῥ.: - 7 

μενος ἐπειδὴ ἐνέβαλεν εἰς τὴν ἑαυτοῖς πολεμίαν, 

παρεκελεύετο αἴθειν καὶ φθείρειν τὴν χώραν' ᾧ καὶ 
δῆλον ἐγένετο ὅτι τούτου ἕνεκα ἔλθοι, οὐ τῆς τῶν 

“Ελλήνων εὐνοίας. 21. καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος 

τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ: ὄνομα δὲ τῷ ὄρει ἣν Θήχης. 

ἐπειδὴ δὲ οἱ πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους καὶ 
“ Ν 7 Ἁ Ἁ 2 ,ὔ 

κατεῖδον τὴν θάλατταν, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. 

22. ἀκούσας δὲ ὁ Ἐενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες 
ῳφήθησαν ἄλλους ἔμπροσθεν ἐπιτίθεσθαι πολεμίους" 
εἵποντο γὰρ ὄπισθεν ἐκ τῆς καιομένης χώρας, καὶ 

αὐτῶν οἱ ὀπισθοφύλακες ἀπέκτεινάν τέ τινας καὶ 
5, ἢ ϑ.. ΄ ᾿ ΜΙΝ 5 

ἐζώγρησαν ἐνέδρων ποιησάμενοι, καὶ γέῤῥα ἔλαβον 

δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν. 

28. ᾿Επειδὴ δὲ ἡ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγ- 

γύτερον, καὶ οἱ ἀεὶ ἐπιόντες ἔθεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς 

ἀεὶ βοῶντας, καὶ πολλῷ μείζων ἐγίγνετο ἡ βοὴ ὅσῳ 

20. ἄξοι, ἃ. Οομρ. Ἡδγοὰ 1 127. 1]. ὅ. ἀηα {π6 αν. 1 δεῖ. 
- πέντε ἡμερῶν βίαπα ἴῃ 16 ΜΒ. «ἴεν ὅθεν: [ῃ6ὺ ΨψΈΓα 
{ΓΔΏΒΡΟΒΘα ἴο {Π6]Γ ργθβθηΐ ροβιτ]οη ἴῃ {Π6 ἰοχῦ Ὀγ τῃ6 (ετγ- 
τηδῃ {γδηβ]αΐου, (θυ. Βθοϊκου. ---ἐπηγγείλατο, ἃ. Ὁ. Β. Ρ. Κ. 

21. τὸ [ἱερὸν] ὄρος, Β. Ρ. Κ. ἱερόν, οπι. ἃ. Ὁ. 6.---Θήχης : 
ἤχης, ἢ. ἤχης, Ὁ. 6, ἡχῆς, ἃ. ἃ. θήχθης, 1. Χηνίον ὄρος, 
1ϑιοάον. ΧΙΝ. 29. ὅ86 Βθηῃ61}}5 Πείγθαϊ οὗ {πῸὸ Τα ἽΠπου- 
88ηα. 

22. [καὶ] ἔμπρ. Ῥ. ὦ. καὶ, οπι. ἃ. Ὁ. 6.---ἄλλους ἔμπροσθεν, 
ἃ. Β. ἔμπ. ἄλλ. 1). Ῥ. Κ.---[καὶ] ὁπ. ). Ρ. καί, οτι. ἃ. Ὁ. 68.-- 
ὄπισθεν οἱ, Ῥοτίυ8. Ὁ. Β. Ρ. ὄπισθεν, ἃ. Ὁ. 6. οἱ ὄπισθεν. {πὸ 
οἵεν ΜϑΝ. --- - γέῤῥα. 866 ϑυἱα, γέῤῥον --- ὠμοβόεια, ἃ. Ὁ. ἀ. 
ὠμοβοϊνὰ, ϑιαϊα, Β. 

29. ἡ βοὴ: 4.0.6. (η) β. Καὶ. ἡ οι. Β.Ρ. ἘὉ.---ὁὅσῳ δέ, ἃ. Ὁ 
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»"»." . -“ 

δὴ πλείους ἐγίγνοντο, ἐδόκει δὴ μεῖζόν τι εἶναι τῷ 

Ξενοφῶντι’ 324. καὶ ἀναβὰς ἐφ᾽ ἵππον καὶ Δύκιον 
Ν ᾿ ς , » Χ ἦθει: ᾿ ΄, 

καὶ τοὺς ἱππέας ἀναλαβὼν παρεβοήθει: καὶ τάχα 
δὴ ἀκούουσι βοώντων τῶν στρατιωτῶν Θάλαττα 

͵ Χ , » ἢ » “ 

θάλαττα, καὶ ππαρεγγυώντων. ἔνθα δὴ ἔθεον ἅπαν- 
Ἀ Φ 9 ΄ Ἁ Ἂ, ς ,ὔ ᾽ ’ 

τες καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες, καὶ τὰ ὑποζύγια ἠλαύνετο 
᾿Ὶ Θ ΦΨ » ᾿Ὶ Ὰ ᾽ 7 Ἶ 5 ἢ Ν 

καὶ οἱ ἵπποι. 325. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ τὸ 

ἄκρον. ἐνταῦθα δὴ περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ στρα- 
τηγοὺς καὶ λοχαγοὺς δακρύοντες. καὶ ἐξαπίνης ὅτου 

δὴ παρεγγυήσαντος οἱ στρατιῶται φέρουσι λίθους 
Ν “ Ν , ΡΣ ἴω » , 

καὶ ποιοῦσι κολωνὸν μέγαν. 26. ἐνταῦθα ἀνετίθε- 
΄ “-“ ᾽ ΄. ᾿ , Ν 

σαν δερμάτων πλῆθος ὠμοβοείων καὶ βακτηρίας καὶ 

τὰ αἰχμάλωτα γέῤῥα, καὶ ὁ ἡγεμὼν αὐτός τε κατέ- 

τεμνε τὰ γέῤῥα καὶ τοῖς ἄλλοις διεκελεύετο. 27. 
Ἢ - Ν ς ΄ «ὦ ᾽ ͵΄ 

μετὰ ταῦτα τὸν ἡγεμόνα οἱ “Εἔλληνες ἀποπέμπουσι 

δῶρα δόντες ἀπὸ κοινοῦ ἵππον καὶ φιάλην ἀργυρᾶν 
Χ Ν ΑῪ Ν Ἁ Ἂν 

καὶ σκευὴν Περσικὴν καὶ δαρεικοὺς δέκα: ἤτει δὲ 

μάλιστα τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔλαβε πολλοὺς παρὰ 

τῶν στρατιωτῶν. κώμην δὲ δείξας αὐτοῖς οὗ σκη- 

νήσουσι καὶ τὴν ὁδὸν ἣν πορεύσονται εἰς Μάκρωνας, 

ἐπεὶ ἑσπέρα ἐγένετο, ὥχετο τῆς νυκτὸς ἀπιών. 

ΥΠΙ. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν οἱ “Ελληνες διὰ 
Μακρώνων σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δέκα. τῇ 

΄ ὙΠ ΎΕ, ΡΥ, ϑε ΔΔ. (κ(ᾳ δ Ν “ πρώτῃ δὲ ἡμέρᾳ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὃς ὥριξζε 

2. παρηγγυήσαντο, ἃ. Ὁ. παρεγγυήσαντες, ἢ. 1. Κ. 1. Α. 
Οοπιρ. Υ. 2. 24.--κολωνόν : Οομηρ. Αὐτϑη. Ρεγρὶ. Ροης. ΕὩχ. 
Ηυά5. Μίη. Οτθοκ ἄδθορ. 

26. ἀνετίθεσαν. 866 ϑαϊά. παραγγέλλει.---ὠμοβοΐνων, ἃ. Ὁ. 
6.η. Β. 866 22. 

27. ἥν πορεύσωνται, ἃ. ἥν πορεύσοντ. Ὁ. ἀ. 6. π. 
1. ἐντεῦθεν (δ᾽), Ρ.: ἃ. Ὁ. Πᾶνα δ᾽. --- τήν τε, Β. Ρ. τὲ οἴη. 

8. Ὁ. τήν τετ. Μ. [χώραν] Κ. 
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τὴν τῶν Μακρώνων καὶ τὴν τῶν Σ᾽ κυθινῶν. 2. εἶχον 
)-ς 4 - ᾿ ΝΘ Ν ᾽ 

δ᾽ ὑπερδέξιον χωρίον οἷον χαλεπώτατον καὶ ἐξ ἀρισ- 

τερᾶς ἄλλον ποταμόν, εἰς ὃν ἐνέβαλλεν ὁ ὁρίζων 

δι’ οὗ ἔδει διαβῆναι. ἣν δὲ οὗτος δασὺς δένδρεσι 

παχέσι μὲν οὔ, πυκνοῖς δέί. ταῦτα ἐπεὶ προσῆλθον 
.ὠ » ΄ » ἴω ὔ ΄ 

οἱ Ἕλληνες ἔκοπτον σπεύδοντες ἐκ τοῦ χωρίου ὡς 

τάχιστα ἐξελθεῖν. 8. οἱ δὲ Μάκρωνες ἔχοντες 
᾿ 9 , Ν , ͵ - 

γέῤῥα καὶ λόγχας καὶ τριχίνους χιτῶνας καταντι- 
πέρας τῆς διαβάσεως “παρατεταγμένοι ἦσαν, καὶ 

ἀλλήλοις διεκελεύοντο καὶ λίθους εἰς τὸν ποταμὸν 
»5 ε 5 4 Ν δον" ἡ 50 γ) »ὉῸ 7 
ἔῤῥιπτον. ἐξικνοῦντο δὲ οὔ, οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδέν. 

4, Ἔνθα δὴ προσέρχεται τῷ Ἐενοφῶντι, τῶν πελ- 
-“ Ἁ 

ταστῶν τις ἀνὴρ ᾿Αθήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, 

λέγων ὅτι γυγνώσκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων" καὶ 

οἶμαι, ἔφη. ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι" καὶ εἰ μή τι 
κωλύει ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχθῆναι. ὅ. ᾿4λλ᾽ οὐδὲν 

κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ διαλέγου, καὶ μάθε πρῶτον τίνες 
ΙΝ εν ς ᾽ πο 2 ΄ “ "ᾷ εἰσίν. οἱ δ᾽ εἶπον ἐρωτήσαντος ὅτι άκρωνες. 

3 ΄ ,ὔ με 3 Χ , 3 ΄ Χ Ἐρώτα τοίνυν, ἔφη, αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται καὶ 
7 δι ον." , 3 ς΄ .] τ 

χρήζουσιν ἡμῖν πολέμιοι εἶναι. 6. οἱ δ᾽ ἀπεκρί- 

γναντο' ἽὍΟτι καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν χώραν 

2. ὑπερδέξιον. ὅ66 δ'υ]α. ὑπερὸ.--- δένδρεσι, ἃ. Ὁ. δένδροις, Β. 
Ρ. Τῇ ρυδιημηδγδη8 8γ6 δῦ νυ η6 6: ΜΟοΟΙ5, δένδροις : δηα 
ΤΏοπι. Μᾶρ. ὅ6ε 7. 9. δένδροις, ΘΙ 6 {Π6Γ6 18 0 γαυϊδίϊοη. 

8. καταντιπέραν, Β. ψ|} {πΠ6 Ὀε8ὲ Μ55. ὅ8ε 1. 1. 9. --- 
ἔῤῥιπτον, ἃ. Ὁ. - ἐῤῥίπτουν, ἢ). ΒΡ. Κα. 8566 7. 18.---ἐξικν. δὲ 
οὔ, ἃ. 6. ἐξικν. δὲ οὐδέ, Ὁ. --- οὐδ᾽ - οὔτε, ἃ. Ὁ. Β.- 866 Β. 5 
ῃοΐβ.---οὐδέν, ἃ. Ὁ. οὐδένα, Β. Ρ. Κ. 

4, τῷ, οτῃ. ἃ. Ὁ. (τῷ) Ρ.--- τίς, οπι. ἃ, θ. (τίς) Ρ.---᾽ Αθή- 
νῆσι, ἃ. Ὁ. Ρ. Κι. σογγεοῦγ. ᾿Αθήνῃσι, Β.---κωλύῃ, ἃ. Ὁ. 

ὅ. πρῶτ. αὐτῶν, Β. Ρ. αὶ. αὐτῶν, οἴῃ. ἃ. Ὁ. ἀ. 6. --- ἀντιτε- 
τάχατε, ἃ. Ὦ. 1.1. ἀντιτετάχασι, ἃ. Κ. οογγεοίαα, Α. 

0. χώραν, οπι. Β. Ρ. Κ. 
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»Μ ῇ δι « κ Φ » 

ἔρχεσθε. λέγειν ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ ὅτι οὐ κα- 

κῶς γε ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ πολεμήσαντες 
ἀπερχόμεθα εἰς. τὴν ᾿Ελλάδα, καὶ ἐπὶ θάλατταν 

βουλόμεθα ἀφικέσθαι. 7. ἠρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν 
ΒΕ ͵’ Δ ὦ ᾿] ,. Ν “ὦ ἂν τούτων τὰ πιστά. οἱ δ᾽ ἔφασαν καὶ δοῦναι 

καὶ λαβεῖν ἐθέλειν. ἐντεῦθεν διδόασιν οἱ Μάκρωνες 
βαρβαρικὴν λόγχην τοῖς “Ελλησιν, οἱ δὲ “Ελληνες 
3 ͵ «ς 7 “ Υ̓́ » Ν 3 

ἐκείνοις ᾿Ελληνικήν: ταῦτα γὰρ ἔφασαν πιστὰ εἶναι; 
θεοὺς δὲ ἐπεμαρτύραντο ἀμφότεροι. 

8. Μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ 
δένδρα συνεξέκοπτον, τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς δια- 

΄ ᾽ , 3 , ΄“- {ἢ 
βιβάσοντες ἐν μέσοις ἀναμεμυγμένοι τοῖς “Ελλησι, 

καὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο παρεῖχον, καὶ παρήγαγον 
᾽ ᾿ « ,ὔ [τς 2 ᾿ Ν 4 ω ἵ, ἐν τρισὶν ἡμέραις ἕως ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια κατέστη- 
σαν τοὺς “Ελληνας. 9. ἐνταῦθα ἦν ὄρος μέγα; 

Ἁ μος ΝῚ 5 ᾿ , « Ἷ 

προσβατὸν δέ: καὶ ἐπὶ τούτου οἱ Κόλχοι παρατε- 
, 53 Ν Χ Ν -“ .ς. ταγμένοι ἦσαν. καὶ τὸ. μὲν πρῶτον. οἱ “Ελληνες 

᾽ ΄ ἣ, 7 Ε Ψ » ᾿ ᾿ ἀντιπαρετάξαντο κατὰ φάλαγγα ὡς οὕτως ἄξοντες" 
Χ ἮΝ "Ψ, Ὁ ων “ πρὸς τὸ ὄρος" ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς βου- 

λεύσασθαι συλλεγεῖσιν ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγω- 

νιοῦνται. 10. ἔλεξεν οὖν Ἐενοφῶν ὅτι δοκεῖ παύ- 
σαντας τὴν φάλαγγα λόχους ὀρθίους ποιῆσαι" ἡ 

᾿ Ἀ 7, ΄ »2 7 - ᾿ κ 
μὲν γὰρ φάλαγξ διασπασθήσεται εὐθύς" τῇ μὲν γὰρ 

7. εἰ δοῖεν ἄν. πο Μ585. νατγϊδίίοη 5 φαοίθα. 866 Υ̓͂. 1. 8. 
-- διαδιδύασιν, "- ΒΕ. 

8 παρήγαγον, "Ὁ. ἃ. δ: ἩΓΕ διήγαγ. Ὀ. Κ.-- ἕως, ἃ. 
ἕως ἔστε, 6. ἕως οὗ “ὶι ἔ ἔστε ογαϑβοά, 1. ἕως οὗ ἔστε, {ΠῸ γοϑί: 
ἔστε ἰ5 ἃῃ Ἰηϊογργοίδιοη οἵ ἕως οὗ : ἔστε, Ροῖβ. 5. Β. Ρ. ἕως 
[ἔστε], Κα.---τὰ Κύλχ. : τὰ τῶν Κόλχ. Β. 

9. κατὰ φάλ. Ὁ. ἢ. 4. κατά, οἴῃ. Β. --- συλλεγεῖσι βουλ. τῃ8 
τολάϊησ οἵ βϑοπ!Ὲ Μ|58., ἀπὰ οὔ. 

3 



170 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [Ὑ1Π|..11--14. 
Υ » Ν 39 ς , Ἄ, »Μ Ν 2 Α 

ἄνοδον, τῇ δὲ εὔοδον, εὑρήσομεν τὸ ὄρος" καὶ εὐθὺς 

τοῦτο ἀθυμίαν ποιήσει ὅταν τεταγμένοι εἰς φάλαγγα 

ταύτην διεσπασμένην ὁρῶσιν. 11. ἔπειτα ἢν μὲν 

ἐπὶ πολλοὺς τεταγμένοι προσάγωμεν, περιττεύσου- 

σιν ἡμῶν οἱ πολέμιοι καὶ τοῖς περιττοῖς χρήσονται 
[᾿ Εν ΄ 3 δὲ 5. δ'᾽ Ὑὴεο , 
ὅ,το ἂν βούλωνται. ἐὰν ὃδὲ ἐπ᾿ ολύγων τετωγμένοι 
Ρ ϑ590νΧΝ Ἃ »Μ θ Ὰ 3 ὃ ! ς “- Ξ 

ἴωμεν, οὐδὲν ἂν εἴη θαυμαστὸν εἰ διακοπείη ἡμῶν ἡ 

φάλαγξ ὑπὸ ἀθρόων καὶ βελῶν καὶ ἀνθρώπων πολ- 

λῶν ἐμπεσόντων: εἰ δέ πῃ τοῦτο ἔσται; τῇ ὅλῃ 

φάλαγγι κακὸν ἔσται. 12. ἀλλά μοι δοκεῖ ὀρθίους 
τοὺς λόχους ποιησαμένους τοσοῦτον χωρίον κατα- 

Ἄ ΄ Ἂ “ " ᾿ 2 , 
σχεῖν διαλιπόντας τοῖς λόχοις ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχά- 

τους λόχους γενέσθαι τῶν πολεμίων κεράτων. καὶ 
6“ 5 ΄ “ ων ή, , »“ οὕτως ἐσόμεθα τῆς τε τῶν πολεμίων φάλαγγος ἔξω 

οἱ ἔσχατοι λόχοι, καὶ ὀρθίους ἄγοντες οἱ κράτιστοι 

ἡμῶν πρῶτον προσίασιν, ἣ τε ἂν εὔοδον ἢ ταύτῃ 

ἕκαστος ἄξει ὁ λόχος. 18. καὶ εἴς τε τὸ διαλεῖπον 

“οὐ ῥᾷδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις εἰσελθεῖν ἔνθεν καὶ 

ἔνθεν λόχων ὄντων, διακόψαι τε οὐ ῥάδιον ἔσται 

λόχον ὄρθιον προσιόντα. ἐάν τέ τις πιέζηται 
ἴω ῇΓ ἷ ᾿ , δ) Ό 

τῶν λόχων, ὁ πλησίον βοηθήσει. ἤν τε εἷς πη 
[οὶ “ Ἄ : ΝΘ Ὶ Ν " » οὶ ΕῚ Ν 

δυνηθῇ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβῆναι, οὐδεὶς 
7 Ψ ἴω ,ὔ " “ ξδ ΧᾺ 

μηκέτι μείνῃ τῶν πολεμίων. 14. ταῦτα ἔδοξε, καὶ 

ἐποίουν ὀρθίους τοὺς λόχους. Ἐενοφῶν δὲ ἀπιὼν ' 
.. ἊΝ Ν ϑ, “ 3 Χ “ “ΟΜ - 

ἐπὶ τὸ εὐώνυμον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἔλεγε τοῖς στρα- 
τιώταις, ᾿ἄνδρες, οὗτοί εἰσιν οὺὃς ὁρᾶτε μόνοι ἔτι 

11. ἔπειτα (δέ), Ῥ. δέ, οπι. ἃ. Ὁ. --- εἰ μέν, ἃ. Ὁ. ----ἴωμεν: 
ὦμεν, ἃ. ἀ. 4.--- ἀθρ. πη, Β. Ῥ. Κ΄ πῇ, οπι. ἃ. --- συμπεσόντων, 
Β. Ρ. ἐμπεσ. ἃ. Ὁ. . 

12. διαλειπόντας, ἃ. -- πρῶτοι, ϑίερΡἢ, οοπ]οοῦ. Η αἱοῆϊη.. Β. 
Ῥο 
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ες κα ᾿] Ν Ν Ἁ δ 3 » ΄ 3 , 

ἡμῖν ἐμποδὼν τὸ μὴ ἤδη εἶναι ἔνθα πάλαι ἐσπεύ- 
δομεν: τούτους ἤν πως δυνώμεθα καὶ ὠμοὺς δεῖ 

καταφαγεῖν. 

1ὅ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο καὶ 
τοὺς λόχους ὀρθίους ἐποιήσαντο, ἐγένοντο μὲν λόχοι 

“- « -“ » Ν ᾿ » ἧς « Ἁ ἧς 

τῶν ὁπλιτῶν ἀμφὶ τοὺς ὀγδοήκοντα, ὁ δὲ λόχος 

ἕκαστος σχεδὸν εἰς τοὺς ἑκατόν τοὺς δὲ πελταστὰς 

καὶ τοὺς τοξότας τριχῇ ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ 
ΕῚ 7 ΕΣ , ᾿ “ Ὁ“ Ἁ ΝΣ ἥ, Υ 

εὐωνύμου ἔξω, τοὺς δὲ τοῦ δεξιοῦ, τοὺς δὲ κατὰ μέσον, 

σχεδὸν ἑξακοσίους ἑκάστους. 16. ἐκ τούτου παρηγ- 

γύησαν οἱ στρατηγοὶ εὔχεσθαι: εὐξάμενοι δὲ καὶ 

παιανίσαντες ἐπορεύοντο. καὶ Χειρίσοφος μὲν καὶ 

Ξενοφῶν καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς πελτασταὶ τῆς τῶν πολε- 
, ΄, " , ᾽ ΄, " ς 

μίων φάλαγγος ἔξω γενόμενοι ἐπορεύοντο’ 17. οἱ 

δὲ πολέμιοι ὡς εἶδον αὐτούς, ἀντυπαραθέοντες οἱ μὲν 
ἝΝ Ν Ν ς δι: Φφττ »Ν δ.΄...ἃ ὥ 

ἐπὶ τὸ δεξιὸν οἱ δὲ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον διεσπάσθησαν, 
ἃ Ἂ, [ον « »“ ͵ 2 [ω] “ Ἁ 

καὶ πολὺ τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος ἐν τῷ μέσῳ κενὸν 
3 , 5 ἡ Ἂ }] Ἁ Δ . ἐποίησαν. 18. ἰδόντες δὲ αὐτοὺς διαχάζοντας οἱ 

Ν ΣῊ, Ν ὥω Ὁ μ 1 7] « 

κατὰ τὸ ᾿ἀρκαδικὸν πελτασταί, ὧν ἦρχεν Αἰσχίνης ὁ 

Ἀκαρνάν, νομίσαντες φεύγειν ἀνακραγόντες ἔθεον" 

καὶ οὗτοι πρῶτοι ἐπὶ τὸ ὄρος ἀναβαίνουσι συνεφεί- 
Ν » - Ἁ δ Νἶἤ ᾿ ς , “Ὁ ἢ πετο δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ ᾿ἀρκαδικὸν ὁπλιτικόν, ὧν ἦρχε 

Κλεάνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος. 19. οἱ δὲ πολέμιοι, ὡς 
ἤρξαντο θεῖν, οὐκέτι ἔστησαν, ἀλλὰ φυγῇ ἄλλος 

ἄλλῃ ἐτράπετο. οἱ δὲ “Ελληνες ἀναβάντες ἐστρα- 
τοπεδεύοντο ἐν πολλαῖς κώμαις καὶ τἀπιτήδεια 

17. ἀντιπαραθέοντας, ἃ. ἃ. ἀντιθέοντας. Ὁ. 6. ἢ. ἀντιπο- 
ρεύονται" καί Β. Ρ.---διεσπάρθησαν, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. Β. διεσπάσ- 
θησαν, Ὁ. Ρ. 

18. διχάζοντας, Μ55. διαχάζοντας, ϑΘοΠ ΠΟΙ ΘΓ Β ΘΟΥΓΘΟΙΟΗ. 
- ἀνακραγόντες, ἃ. Ὁ. α. 6. ρ.1. Κ. ἢ. Β. Ρ. Κ. ἀνὰ κράτος, Ὦ. 
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πολλὰ ἐχούσαις. 20. καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ἦν 
ὅ,τι καὶ ἐθαύμασαν: τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἣν αὐτόθι, 

καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες 

ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρε: 
᾽ “ Ν ᾽ Ἀ 3 Ν 3 ΄ “ 5 ᾽ δ 

αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἠδύνατο ἵστασθαι, ἀλλ᾽ οἱ 
Ν 2 Ἅ ὃ , ὃ θ ́’΄ ᾿ ἫΝ ." 

μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα μεθύουσιν ἐῴκεσαν, οἱ 

δὲ πολὺ μαινομένοις, οἱ δὲ καὶ ἀποθνήσκουσιν. 

21. ἔκειντο δὲ οὕτω πολλοὶ ὥσπερ τροπῆς γεγενη- 
Ν Ἂν, 53 ε Ρ] ) , [9] » Φ' Ὗ 

μένης, καὶ πολλὴ ἦν ἡ ἀθυμία. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
Ρ , Ν ᾽ “ 3 Ν , ᾿Ὶ 3 7 [4 

ἀπέθανε μὲν οὐδείς, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτήν που ὥραν 

ἀνεφρόνουν' τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ ἀνίσταντο ὥσπερ 

ἐκ φαρμακοποσίας. 
22. ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν δύο σταθμοὺς 

΄, Ω ͵, Δ ΝΕ Ν ΄ὔ ᾽ 
παρασάγγας ἑπτά, καὶ ἦλθον ἐπὶ θάλατταν εἰς 

- Π ς "» 

Τραπεζοῦντα πόλιν ᾿Ελληνίδα οἰκουμένην ἐν τῷ 

Εὐξείνῳ Πόντῳ Σινωπέων ἀποικίαν ἐν τῇ Κόχχων 
2 ᾿ »“ 5) ς , Ι] Χ Ν Ἅ) 

χώρᾳ. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα 
3 »“ -“ ͵ ις 5. “ « , 

ἐν ταῖς τῶν Κόλχων κώμαις" 28. κἀντεῦθεν ὁρμώ- 

μενοι ἐληίζοντο τὴν Κολχίδα. ἀγορὰν δὲ παρεῖχον 

τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούντιοι, καὶ ἐδέξαντό τε 

τοὺς “Ελληνας, καὶ ξένια ἔδοσαν βοῦς καὶ ἄλφιτα 
ΝΡ (Ὁ .) ὃ ΄ δὲ χει ἂν κα καὶ οἶνον. 324. συνδιεπράττοντο δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν 

πλησίον Κόλχων τῶν ἐν τῷ πεδίῳ μάλιστα οἰκούν- 

20. ἠδύνατο, ἃ. ἐδύν. Ῥ. Κι.---ἐδωδοκότες, ἃ. 
2]. ἡ ἀθυμία, Β. Κα. ἡ, οἵη. ἃ. Ὁ. 6. Ὁ. Ρ. 
22, ἐντεῦθεν (δ᾽), Ρ.: ἃ. Ὁ. Πᾶνα δ᾽.--- θάλασσαν, ἃ. 6. Β. 
28. κἀντεῦθεν ὁρμ. ἐληϊζ. ϑίδρῃαη. ἐνταῦθα ὁρμ. ἐλ. ἃ. κἀν- 

γαῦθα ὁρμ. ἐλ. Ὁ. ἀ. 6. η.--- Τραπεζούσιοι, ἃ., ἃ Βοϊ Θη64 ἴΌγπι οἵ 
Τραπεζούντιοι, ΜΨὨΪΟΝ 15 Θ408}}ν Δα Π}551016 δοοογαϊηρ το ἃπᾶ- 
ἰοσυ. 866 Ηοτοά. Υ. 104, 106. ᾿Αμαθούσιοι, ᾿Αμαθοῦντα. 
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» “ Γ » 

των; καὶ ξένια καὶ παρ᾽ ἐκείνων ἦλθον βόες. 225.. 

μετὰ δὲ τοῦτο τὴν θυσίαν ἣν εὔξαντο παρεσκευά- 

ἕοντο' ἦλθον δ᾽ αὐτοῖς ἱκανοὶ βόες ἀποθῦσαι τῷ 
Ἂ -“ “ Ν ἘΝ (Ὁ “ἅμ ς ,ὔ κ᾿ 

Διὶ τῷ σωτῆρι, καὶ τῷ Ἡρακλεῖ ἡγεμόσυνα, καὶ 
-“ » ἥν (“Δ ΝΜ 2 , Ά, ἩΡΨῸς.. ω 

τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἃ εὔξαντο. ἐποίησαν δὲ καὶ ἀγῶνα 
Ἁ 5» “Ὁ ΕΣ "» » “ ἰν Χ 

γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει ἔνθαπερ ἐσκήνουν. εἵλοντο δὲ 

ΖΔρακόντιον Σπαρτιάτην, ὃς ἔφυγε παῖς ὧν οἴκοθεν, 
παῖδα ἄκων κατακτανὼν ξυήλῃ πατάξας, δρόμου 
τ᾿ ἐπιμεληθῆναι καὶ τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι. 26. 
ἊΝ Ἁ Χ ς , » Δ Ἂ, “ 

ἐπειδὴ δὲ ἡ θυσία ἐγένετο, τὰ δέρματα παρέδοσαν 

τῷ Ζρακοντίῳ, καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον ὅπου τὸν 

δρόμον πεποιηκὼς εἴη. ὁ δὲ δείξας οὗπερ ἑστηκότες 

ἐτύγχανον, Οὗτος ὁ λόφος, ἔφη, κάλλιστος τρέχειν 

ὅπου ἄν τις βούληται. Πῶς οὗν, ἔφασαν, δυνή- 
ἕ ε “Ὁ Ν “ Ὁ“ « ᾽ σονται παλαίειν ἐν σκληρῷ καὶ δασεῖ οὕτως ; ὁ ὃ 

εἶπε, Μᾶλλόν τι ἀνιάσετωαι ὁ καταπεσών. 27. ἠγω- 

νίζοντο δὲ παῖδες μὲν στάδιον τῶν αἰχμαλώτων οἱ 

πλεῖστοι, δόλιχον δὲ Κρῆτες πλείους ἢ ἑξήκοντα 
ἔθεον, πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ἕτεροι. 

Χ Χ ͵ »“᾿΄“ᾶ“» Ν Ν , λ καὶ καλὴ θέα ἐγένετο’ πολλοὶ γὰρ κατέβησαν καὶ 
“ 7 ἴω ςε “- ἣν 7 .) “ 

ἅτε θεωμένων τῶν ἑταιρῶν πολλὴ φιλονεικία ἐγίγ- 
» Ν Κι γ,: νΨ Χ ἣς 

γετο. 28. ἔθεον δὲ καὶ ἵπποι καὶ ἔδει αὐτοὺς κατὰ 

24. ἦλθον βόες ἀποθῦσαι ἴ. σα. ἢ. Κ΄ 1. Α΄. ομττηρ ΤΌ βόες 
ἴο ἱκανοί : ἦλθ. τὸ] πλέον βό. Β. ἦλθ. [πλέονα] βόες. Ῥ. 

2ὅ. καὶ τ. ἄλλ. δέ, Β. Ρ. Κ.---ἔυγε, ἃ. Ὁ. ἀά. ϑδυίά,, ξυήλη. 
ΡΠοί., ξυήλη : ἔφευγε 1τῃς8 ΟΥΠΟΙ Μϑ55. - παῖς ἔτι, Βυϊά, ΒΟ. 

20. οὗπερ ἑστηκότες, Ὁ. ὅπερ ἑστηκότες, ἃ. ἃ. ὅπου παρεσ- 
τηκότες, Β.---δυνήσεσθαι, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. 

27. καλὴ ἡ δύ. Δ δἰ 51.685 οογγθοίοη.---ἑτέρων, ἃ. Ὁ. : {Π688 
ἔνο ΨΟΥΒ ἅγ6 οἴζθη οοηουπαοᾷ. ἑταιρῶν, χοάδοι!5 οοΟη]θοῖ., 
[ῸΓ ψ ὨΙΟῊ ἢ6 15 ΒΕΓΙΟΌΒΙΥ γορτονθα ἴῃ 0.5 ἢοΐθ. ἑταιρῶν, Κ. 
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»“ ΄“ 5 ὔ .} ὉᾳὔἪ ΄ ᾽ ᾽ὔ 

τοῦ πρανοῦς ἐλάσαντας ἐν τῇ θαλάττῃ ἀναστρε- 

ψαντας πάλιν ἄνω πρὸς τὸν βωμὸν ἄγειν. καὶ 
΄΄ Χ φ Χ » [ἴω 5 Ν Χ 

κάτω μὲν οἱ πολλοὶ ἐκυλινδοῦντο᾽ ἄνω δὲ πρὸς 
ν 23 “ ΕΣ , 7 3 ΄ δα 

τὸ ἰσχυρῶς ὄρθιον μόλις βάδην ἐπορεύοντο οἱ ὑπποι' 
ΨΜ Ἁ Ἂν, Ν [ Ν 

ἔνθα πολλὴ κραυγὴ καὶ γέλως καὶ παρακέλευσις 

ἐγίγνετο αὐτῶν. 

298, ἐιλάσσῃ, Β. Ῥ.--ἔνθα δέ, 6, 
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Ε. 

1. Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου 
» φᾷ Ν ) Ἂ ͵ “ 7, 

ἔπραξαν οἱ “Ἕλληνες, καὶ ὅσα ἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρι 
,ὕ - , ς 3 

ἐπὶ θάλατταν τὴν ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ, καὶ ὡς εἰς 
Τραπεζοῦντα πόλιν ᾿Ελληνίδα ἀφίκοντο, καὶ ὡς 
ἀπέθυσαν ἃ εὔξαντο σωτήρια θύσειν ἔνθα πρῶτον 
εἰς φιλίαν γῆν ἀφίκοιντο, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ 

δεδήλωται. 
2. Ἔκ δὲ τούτου ξυνελθόντες ἐβουλεύοντο περὶ 

"“ “ὦ “ » “ ΝΥ “ Ὺ “ 

τῆς λοιπῆς πορείας" ἀνέστη δὲ πρῶτος ᾿Δἀντιλέων 

Θούριος καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφης. ὦ 
ἄνδρες, ἀπείρηκα ἤδη ξυσκευαζόμενος καὶ βαδίζων 

Χ , Χ ὦ ΄ τῶν ΄, 5. ᾿ καὶ τρέχων καὶ τὰ ὅπλα φέρων καὶ ἐν τάξει ἰὼν καὶ 
φυλακὰς φυλάττων καὶ μαχόμενος, ἐπιθυμῶ δὲ ἤδη 

παυσάμενος τούτων τῶν πόνων, ἐπεὶ θάλατταν 
»Μ »“" Ἁ Ν ἃ 3 Ν σ΄ ς 

ἔχομεν, πλεῖν τὸ λουπὸν καὶ ἐκταθεὶς ὥσπερ ᾿ Οδυσ- 

σεὺς καθεύδων ἀφικέσθαι εἰς τὴν Ελλάδα. 8. ταῦτα 
ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται ἀνεθορύβησαν ὡς εὖ λέγει: 

Ι. ὅσα ἐν : ὅσα οτῃ. ἃ. Ὁ. ς. Β. 866 1Υ.1. 1. -- μέχρις, Β.--- 
ἀφίκοιντο, Ὁ. 6. ἢ. ἀφίκοντο, ἴῃη6 οἴπεν Μ58. 

ὥ, συνελθόντες, Β. Κ.. ---- Θούσιος, Ὁ. ἀ. 8. ---- συσκευαζόμενος, 
Β. Κα.---᾿ἰών : ὦν, ἃ. Ὁ. 6.: [η6 οτἱρίη οἵ {Π18 νυ! οη 15 ΟὈΥ]ΟῚΒ 
-- καθεύδων, οἵη. ἃ. θ. 4ἅ. [καθεύδων], Β. Ρ. 

8. λέγειν, ἃ. λέγει, Ὁ. - λέγοι, Π). Β. Ρ. Κα. Οοιρ. 1. 4. 7. 
-- ταὐτά, ϑίερῃ. ταῦτα, Μ|55. 
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Χ 3, 3 Ἃ. »" Ἃ ’ - , 

καὶ ἄλλος ταὐτὰ ἔλεγε, καὶ πάντες οἱ παρονγτες. 

ἔπειτα δὲ Χειρίσοφος ἀνέστη καὶ εἶπεν ὧδε. 4. 

Φίλος μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες, ᾿ἀναξίβιος, ναυαρχῶν 

δὲ καὶ τυγχάνει. ἢν οὖν πέμψητέ με, οἴομαι ἂν μ) ὃ 
3 “ ἃ 7] » εὖ “ εὖ ς “ » 

ἐλθεῖν καὶ τριήρεις ἔχων καὶ πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα: 
ς - Ν ᾿ -“ , ’ » Ἄ ωλ, 

ὑμεῖς δὲ εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν 
2 Ἂ 2. Ὁ Ἂ ,ὔ 2 ’ “ . ἐγὼ ἔλθω: ἥξω δὲ ταχέως. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ 
στρατιῶται ἥσθησάν τε καὶ ἐψηφίσαντο πλεῖν 

αὐτὸν ὡς τάχιστα. 

ὅ. Μετὰ τοῦτον Ἐενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. 
Χειρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται; ἡμεῖς δὲ 

“ [ 3, »-»" - “- 

ἀναμενοῦμεν. ὅσα μοι οὖν δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν 

ἐν τῇ μονῇ, ταῦτα ἐρῶ. 6. πρῶτον μὲν τὰ ἐπυτήδεια 
δεῖ πορίζεσθαι ἐκ τῆς πολεμίας: οὔτε γὰρ ἀγορὰ 

ἔστιν ἱκανή, οὔτε ὅτου ὠνησόμεθα εὐπορία εἰ μὴ 
δέον ὟΝ ς Χ ΄ ἢ Ἷ 5 ὀλίγοις τισίν ἡ δὲ χώρα πολεμία: κίνδυνος οὖν 
πολλοὺς ἀπόλλυσθαι, ἢν ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλάκτως 

πορεύησθε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. 7. ἀλλά μοι δοκεῖ 

σὺν προνομαῖς λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ 
“Ὁ «ς ὁ ς ἴω ΄ » 

πλανᾶσθαι, ὡς σώζησθε, ἡμᾶς δὲ τούτων ἐπιμελ- 
- " “ " , 3 ’, ᾿ 

εἶσθαι. ἔδοξε ταῦτα. 8. "Ετι τοίνυν ἀκούσατε καὶ 

τάδε. ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν ἐκπορεύσονταί τινες, 

4. ναυαρχ. δὲ καί, ἃ. Ὁ. 6. καὶ οἵη. οἴμεΓ Μ55. καὶ ναυαρ. 
δὲ τυγχ. [ἢ ΤΠΟΓΘ 888] ΟΥ̓ΘΓ. 

6. εὐπορία, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. πάρεστιν, Β. Κ. 
7. ἀλλά .... ἐπιτήδεια οπι. ἃ. Ὁ. 6. --οσὺν προνομαῖς, α, 1. 

ϑίθρῃ. συμπρονομαῖς,τη. συμπρονομεῖν ἴΠ6 οὔμεν Μ55.: Β. 
γϑίδυβ ἴο 1η6 Ηδφ]]δηΐο. ΤΥ. 1. 16. ---- πλανᾶσθε, ἃ. Ὁ. ἢ. ας. Ἀ.1. 
κι}. Α. 

8, τινὲς. οἴομαι, Ὦ. Β., ψΠΙΟΝ 15 ψγοηρ: οἴομαι οὖν 15 106. 
φοτγθϑροπηάϊηρ ρᾶγί οὗὨ τῃ15 βθηΐθποθ, ἐπὶ λείαν γάρ.---βέλ- 
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οἴομαι οὖν βέλτιστον εἶναι ἡμῖν εἰπεῖν τον μέλλοντα 

ἐξιέναι, φράζειν δὲ καὶ ὅποι, ἵνα καὶ τὸ πλῆθος 

εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν μενόντων, καὶ ἕυμπα- 

ρασκευάζωμεν ἐάν τι δέῃ, κἂν βοηθῆσαί τισι καιρὸς 
Α͂Ρ ) Ὁ σ ΄ “Ὁ ἈἉ : ἊΝ “ 

ἢ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηθεῖν, καὶ ἐών τις τῶν 

ἀπειροτέρων ἐγχειρῇ ποις ξυμβουλεύωμεν πειρώμενοι 
᾽ , Ἁ , 5 ᾽ ἉἋ Ἃ " » λ 

εἰδένας τὴν δύναμιν ἐφ᾽ οὺς ἂν ἴωσιν. ἔδοξε καὶ 

ταῦτα. 9. ᾿Εννοεῖτε δὲ καὶ τόδε, ἔφη. σχολὴ τοῖς 

πολεμίοις ληίζεσθαι, καὶ δικαίως ἡμῖν ἐπιβουλεύ- 

ουσιν' ἔχομεν γὰρ τὰ ἐκείνων. ὑπερκάθηνται δ᾽ 
ς “ ,ὔ 7 “-“ - . Ἁ ΄ 

ἡμῶν. φύλακας δή μοι δοκεῖ δεῖν περὶ τὸ στρατό- 
9 - ὟΝ Φ εΥ ᾿ , 7, 

πέδον εἶναι" ἐὰν οὖν κατὰ μέρος μερισθέντες φυλάτ- 

τωμεν καὶ σκοπῶμεν, ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν 
ς Σρ υ " , ΄ ς- α ᾿ ᾿ 

οἱ πολέμιοι. 10. ἔτι τοίνυν τάδε ὁρᾶτε. εἰ μὲν 

ἠπιστάμεθα σαφῶς ὅτι ἥξει πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων 

ἱκανά, οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν μέλλω λέγειν: νῦν δ᾽ ἐπεὶ 
-“ 3 -“ Ὁ -“" 

τοῦτο ἄδηλον, δοκεῖ μοι πειρᾶσθαι πλοῖα συμπαρα- 
,ὔ Ἁ » , Ἃ Ἀ ἣν 5 ς 

σκευάζειν καὶ αὐτόθεν. ἢν μὲν γὰρ ἔλθῃ, ὑπαρ- 

χόντων ἐνθάδε ἐν ἀφθονωτέροις πλευσούμεθα" 1]. 
Ν Ἁ Ἁ ΕΝ “ 5 [, ’ . “ Ν ᾽ Ν 

ἐὰν δὲ μὴ ἄγῃ; τοῖς ἐνθάδε χρησόμεθα. ὁρῶ δὲ ἐγὼ 

πλοῖα πολλάκις παραπλέοντα᾽ εἰ οὖν αἰτησάμενοι 

τιστον, 8. Ἐν ΠΣ 6 βέλτιον, Ὁ. --- κἄν, ἃ. καί, Β. Ρ. --- τισί: 
τισίν ἄν, Β. Ῥ. --- ἐγχειρῇ ποι, ξυμβουλ. Ξ ᾿ς γῤλνν ξυμβ. 
ἃ. ἐγχειρῇ πῃ συμβουλ. Ε. ἐγχ. πῃ ξυμβ. Ῥ. ἐγχειρῇ τι 
ποιεῖν, 

9. κατὰ μέρος μερισθέντες : {Π6 ἸαίίεΥ᾽ ψοτὰ 15 ἀουὈΓὉ], Δ πὰ 
οοπαειηπρα ὃν 5. Ρ. μερισθῶμεν φυλάττοντες, 6. μεραμξ χήες 
οη]. Καὶ.---᾽ἶὖττον ἄν, Ὁ. ἂν Δῇευ δύναιντο, Β. Ρ.Κ. 

10. ἥξοι, Ὁ. 4ἅ. Οοπιρ. Ηεγοά. 1. 127. 5. γαγ. [μβοϊ. ἤξοι.---- 
πλευσόμεθα, Ὁ. ἀ. 

τὺ 
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παρὰ Τραπεζουντίων μακρὰ πλοῖα κοτάγοιμεν καὶ 
[4 » ε Ν , ᾷ “ ΕΝ 

φυλάττοιμεν αὐτὰ, τὰ πηδάλια παρωλυόμενοι; ἕως ἂν 

ἱκανὰ τὰ ἄξοντα γένηται, ἴσως ἂν οὐκ ἀπορήσαιμεν 

κομιδῆς οἵας δεόμεθα. 12. ἔδοξε καὶ ταῦτα. ᾿᾽Εν- 
, 2 ἐπ ᾽ 9. ἐλ ΝΥ ᾿ 3 Ν. ἴω ἴω 

γοήσατε δ᾽, ἔφης εἰ εἰκὸς καὶ τρέφειν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ 

οὺς ἂν κατάγωμεν ὅσον ἂν χρόνον ἡμῶν ἕνεκεν μένωσι, 
- 3 [ο 

καὶ ναῦλον ξυνθέσθαι, ὅπως ὠφελοῦντες καὶ ὠφε- 
λῶνται. ἔδοξε καὶ ταῦτα. 18. Δοκεῖ τοίνυν μου, 

ἔφη, ἢν ἄρα καὶ ταῦτα ἡμῖν μὴ ἐκπεραίνηται ὥστε 
ἀρκεῖν πλοῖα, τὰς ὁδοὺς ἃς δυσπόρους ἀκούομεν εἶναι 

ἴω Ἃ , 2 ᾿ς , ἊΝ " 

ταῖς παρὰ θάλατταν οἰκουμέναις πόλεσιν ἐντείλα- 

σθαι ὁδοποιεῖν' πείσονται γὰρ καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι 
καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι ἡμῶν ἀπαλλαγῆναι. 

14. ᾿Ενταῦθα δὲ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι ὁδοιπορεῖν. 
ς Ἀν να “ἷ Ὰ 3 ΄ 3 “ 3 , Υ 

ὁ δὲ ὡς ἔγνω τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν 
9 ὯΔ) ἡ Ν ΄ ς Ζ Ψ ε “ ΄ οὐδέν, τὰς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν λέγων 

Ὁ “-“ 2 Ὗ Ἃ Υ ,ὔ ε 

ὅτι θᾶττον ἀπαλλάξονται; ἢν εὔποροι γένωνται αἱ 

ὁδοί, 1. ἔλαβον δὲ καὶ πεντηκόντορον παρὰ τῶν 
Ὁ 

Τραπεζουντίων, ἣἧ ἐπέστησαν Δέξιππον Μάκωνα 

11. μακρά : μικρά, Ὁ. ἢ σ.. 1. Κι 1. ΟομρΡ. Πίοᾶον. ΧΙΥ, 80. 
πλοιάρια.---τά, οἵη. ἃ. Ὁ. 

12. τοῦ κοινοῦ, ἃ. τοῦ, οἵη. [). Ρ. Β.- Κα. 866 1.7. 27.---- 
κατάγωμεν, ἃ. Ὁ. καταγάγωμεν, 8. Ῥ. Κ. -- ἕνεκα, Ῥ.---:ναῦλον : 
ναύσταθμον, ἃ. 6. ναύσταθμος, ἃ. 

18. ἀρκεῖ, ἃ. Ὁ. 6.5 Ὀαὺ {Π18 15 ποῖ ἃ οὯ886 ΜΏΘΙΘ ὥστε ΜΙ ἢ 
1Π6 1πα]ς. 15 Δα Πη15510]6. --- πείσονται γὰρ ὁδοποιεῖσθαι, ἃ. Ὁ. ἅ. 
6. ἢ. --- καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι, οτη. ἃ. Ὁ. 

14. ὁδοιπορεῖν, ἃ. Ὁ. 6. ὁδοποιεῖν, [6 τοδί.---ἐπεψήφισε μὲν 
οὔ, ἐνίας δὲ πόλεις, Υ Δ] οἰκηδοΥ᾽ 5 σουγθοίϊομ ἴῃ ἃ ποῖθ οη Ηῖοα, 
Υ111..61. 0. οδ]θοίβ ἴο ἐνίας δὲ πόλεις, ΜΒ]ΟΝ Π6 8ᾶγ8 Βῃου]ὰ 
Ὀ6 ἐνίας δὲ τῶν πόλεων. 

1ὅ. πεντηκόντερον, ἴ, ας. ἱ. Κ.. 1... ΜΕΙΟΝ 18. ΠΊΟΥΡ οοηββίθηϊ 
ΜΙ ΔηΔΙΟΡῪ : ἰ 4068 ποΐ οομίδιηῃ {ΠπΠ6 τοοῦ οἵ ἐρεσσω. 8366 
ϑοῃη61α. αΥ. [μοχ. 
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περίοικον. οὗτος ἀμελήσας τοῦ ξυλλέγειν πλοῖα 
᾽ Ἀ "» »Μ ἴω ᾿ " Ἁ » 

ἀποδρὰς ὥχετο ἔξω τοῦ Πόντου ἔχων τὴν ναῦν. 
Φ Α 3, , Μ “ ᾿ 2 μ εἶ 

οὗτος μὲν οὖν δίκαια ἔπαθεν ὕστερον: ἐν Θράκῃ γὰρ 
Ν ΄ - ὡς ὦν .. 

παρὰ Σεύθη πολυπραγμονῶν τὶ ἀπέθανεν ὑπὸ 
Νικάνδρου τοῦ Μάκωνος. 16. ἔλαβον δὲ καὶ τρια- 

᾽ »"“ ἃ 

κόντορον, ἧ ἐπεστάθη Πολυκράτης ᾿Αθηναῖος, ὃς 
. , ,ὔ »“ »“. » Ἁ ἈΝ “ 

ὁπόσα λαμβάνοι πλοῖα κατῆγεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 
ΝῚ Ν Ἁ » [4 »Μ 3 ᾿] ΄ ς 

καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμα εἴ τι ἦγον ἐξαιρούμενοι φύλακας 

καθίστασαν ὅπως σῶα εἴη. τοῖς δὲ πλοίοις χρήσαιντο 
Ε] ,7 Ἁ φΦ ν ΄“ “" , Ἃ Ἂ) 

εἰς παραγωγήν. 17. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἣν ἐπὶ λείαν 

ἐξήεσαν οἱ “Ἕλληνες, καὶ οἱ μὲν ἐλάμβανον, οἱ δὲ 
Ν » ! ᾽ 3 Ν Ἁ ἣς « »"» Ἁ 

καὶ οὔ. Κλεαίνετος δ᾽ ἐξαγαγὼν καὶ τὸν ἑαυτοῦ καὶ 
» , Ἂ, , Ἀ ᾽ “ . , 

ἄλλον λόχον πρὸς χωρίον χαλεπὸν αὕτος τε ἀπέθανε 

καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

ΠΠ. ᾿Επεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἣν λαμβάνειν 

ὥστε ἀπαυθημερίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἐκ τούτου 

λαβὼν Ἐενοφῶν ἡγεμόνας τῶν Τραπεζουντίων ἐξάγει 

εἰς Δρίλας τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ 

κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον οἱ γὰρ Κόλχοι, 
ἅτε ἐκπεπτωκότες τῶν οἰκιῶν, πολλοὶ ἦσαν ἀθρόοι 

Ἁ 4 Γ᾿ ᾿] Ἁ -“ » Φ Ἁ 

καὶ ὑπερεκάθηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων. 2. οἱ δὲ Τραπε- 

ζούντιοι ὁπόθεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥάδιον ἣν λαβεῖν μ ω] βι ω) 
᾽ Ων , Ν » “Ὁ - Ψ ἢ. ,, 

οὐκ ἦγον" φίλοι γὰρ αὐτοῖς ἦσαν" εἰς τοὺς ΖΔρίλας 

δὲ προθύμως ἦγον, ὑφ᾽ ὧν κακῶς ἔπασχον, εἰς χωρία 

16, χρησαιντο, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. Ρ. Κ. ἐχρήσαντο, 1). Β. 
17. ἐλάμβανον, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. ἐνετύγχανον, Β. 
1. οὐκ ἦν, ϑυ1α. ἀπαυθημερίζειν.----ὁ Ξενοφ. Β. Ῥ. Κι.---Δρίλας: 

866 Βδίερῃ. Βγζαηΐ. Δρύλαι: Αττίδη. ῬεΡΙ]. Ροηΐξ. Ευχ. Δρῶλ- 
λαι, 1. 11. Ηυ 45. ΜΙποΥ. ατθοκ αθορτ. 

2. εἰς δὲ τοὺς Δρίλας, Ὁ. α. 
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᾽ Ν ᾿ ΄, Δ ν ΄ ΄ 
τε ὀρεινὰ καὶ δύσβατα καὶ ἀνθρώπους πολεμικωτά- 
τους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ. 

᾽ Ὰ Δ Ὁ 2 ΄- Ψ ΄ .“ 

3. ᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ οἱ “Ἑλληνες, 
« »ο “ ΄ -“ Ι ς ΄ ς. ὁ «9... ἡ 

ὁποῖα τῶν χωρίων τοῖς Δρίλαις ἁλώσιμα εἶναι ἐδόκει 

ἐμπυπράντες ἀπήεσαν" καὶ οὐδὲν ἦν λαμβάνειν εἰ μὴ 
“Ὅ. ἊἋ ο δι Ἢ ζ ΝΝ “ , ἃ 

ὗς ἢ βοῦς ἢ ἄλλο τι κτῆνος τὸ πῦρ διαπεφευγός. ν 
δὲ ἣν χωρίον μητρόπολις αὐτῶν εἰς τοῦτο πάντες 

ξυνεῤῥυήκεσαν. περὶ δὲ τοῦτο ἦν χαράδρα ἰσχυρῶς 
βαθεῖα, καὶ πρόσοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. 
4. οἱ δὲ πελτασταὶ προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ἕξ 

τῶν ὁπλιτῶν διαβάντες τὴν χαράδραν ὁρῶντες πρό- 

βατα πολλὰ καὶ ἄλλα χρήματα προσέβαλλον πρὸς 

τὸ χωρίον' ξυνείποντο δὲ καὶ δορυφόροι πολλοὶ οἱ 

ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξωρμημένοι. ὥστε ἐγένοντο οἱ 

διαβάντες πλείους ἢ εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους. ὅ. 

ἐπεὶ δὲ μαχόμενοι οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὸ χωρίον, 
Ν ἣΝ ὑΑ “5 Χ ᾽ Ν ᾽ “ 3 , 

καὶ γὰρ τάφρος ἣν περὶ αὐτὸ εὐρεῖα ἀναβεβλημένη, 

καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς καὶ τύρσεις πυκναὶ 

ξύλιναι πεποιημέναι, ἀπιέναι δὴ ἐπεχείρουν. οἱ δὲ 
ἐπέκειντο αὐτοῖς. 6. ὡς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν, 
5 ᾿ 5170»: ΣΝ ε , ᾽ Ν ͵ ᾽ κ᾿ 
ἣν γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν 

χαράδραν, πέμπουσι πρὸς Ἐενοφῶντα" ὁ δὲ ἡγεῖτο 
τοῖς ὁπλίταις" 1. ὁ δ᾽ ἐλθὼν λέγει ὅτε ἔστι χωρίον 

7, " -“ Ε Ὁ ’ 

χρημάτων πολλῶν μεστόν" τοῦτο οὔτε λαβεῖν δυνά- 
᾽ Ἀ », » τ γ » ΜΝ. ἘΌΥ 

μεθα: ἰσχυρὸν γάρ ἐστιν οὔτε ἀπελθεῖν ῥᾷδιον" 
μάχονται γὰρ ἐπεξεληλυθότες καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή. 

4. εἰς οτη. ἃ. 6.6. ἢ δισχιλίων ἀνθρώπων, Ὁ. Δαἀπιϊἐτοα ἱπίο 
1τΠῃ6 ταχύ ὈὉγ 1οη. ὅ66 Β.᾽5 ποίξδ. 

ὅ. ἀπιέναι ἤδη, Β. 
6, ὃ ἡγεῖτο, ἢ. Δ. ὃς ἦγ. Ὁ. Β. Ρ. Κα. ὁ δὲ ἡγεῖτο, ἃ. Ὁ. ο. 6. 
7. δυναίμεθα, ἃ. 6. 
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8, ἀκούσας ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν προσωγαγὼν πρὸς 
. ΄ ὃ ᾿ Ν ε , θέ θ 4 γε ἣ 

τὴν χαράδραν τοὺς μὲν ὁπλίτας θέσθαι ἐκέλευσε τὰ 
τ Χ -“ -“ ω 

ὅπλα, αὐτὸς δὲ διαβὰς σὺν τοῖς λοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο 
“ ἃ Ἁ 

πότερον εἴη κρεῖττον ἀπάγειν καὶ τοὺς διαβεβηκότας, 
΄, ς , Ἂ “ 

ἢ καὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάζειν, ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ 
“(7 ᾿ ᾽ Φ 

χωρίου. 9. ἐδόκει γὰρ τὸ μὲν ἀπάγειν οὐκ εἶναι 
“ “ »" »γ» .κκλ " [ὦ 

ἄνευ πολλῶν νεκρῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ῴοντο καὶ οἱ λοχαγοὶ 
τὸ χωρίον. καὶ ὁ Ἐενοφῶν ξυνεχώρησε τοῖς ἱεροῖς 
πιστεύσας" οἱ γὰρ μάντεις ἀποδεδειγμένοι ἦσαν ὅτι 

μάχη μὲν ἔσται, τὸ δὲ τέλος καλὸν τῆς ἐξόδου. 10. 
καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς ἔπεμπε διαβιβάσοντας τοὺς 

᾿ » ΄ “ 

ὁπλίτας, αὐτὸς δ᾽ ἔμενεν ἀναχωρίσας ἅπαντας τοὺς 
’ , 

πελταστάς, καὶ οὐδένα εἴα ἀκροβολίζεσθαι. 11. ἐπεὶ 
μα . ε - 3 Ν , “ 

δ᾽ ἧκον οἱ ὁπλῖται, ἐκέλευσε τὸν λόχον ἕκαστον 

ποιῆσαι τῶν λοχαγῶν ὡς ἂν κράτιστα οἴηται ἀγω- 

νιεῖσθαι' ἦσαν γὰρ οἱ λοχαγοὶ πλησίον ἀλλήλων οἱ 
΄ Ν Ἷ Ἂ , Ἀ ᾽ ͵ 3 

πάντα τὸν χρόνον ἀλλήλοις περὺ ἀνδραγαθίας ἀντε- 

ποιοῦντο. 12. καὶ οἱ μὲν ταῦτα ἐποίουν: ὁ δὲ τοῖς 

πελτασταῖς πᾶσι παρήγγειλε διηγκυλωμένους ἰέναι, 

ὡς ὁπόταν σημήνῃ ἀκοντίζειν δεῆσον, καὶ τοὺς τοξό- 
᾿ 

8. ἀντάγειν, Ὁ. ς. ἀναγαγεῖν, ἃ.6. ᾿ ἀπάγειν ἢ, Ῥ. ἀπα- 
γαγεῖν, Β. 

9, ἀπαγαγεῖν, ἃ. Ὁ. ο. Β. --- καὶ λοχαγοί, ἃ. Ὁ. 6. ---- ἀποδεδειγ. 
μὲν ἦσαν, ἃ. Ὁ. α. 

10. ἀναχωρήσας, ἃ. Ὁ. α. ἢ σ. ἢ. 1. Κι 1. Δ. 866 δυϊά. δηὰ 
ΖοηδΓ. ἀναχωρίζει, Μ᾿ ΙΟἢ, Πονγαν συ, ρουθαρ5, μὰ5 ΠῸ υϑίδι θη 8 
ἴο {18 ρᾶββαρϑ. 

11. ἐπεὶ... . « ἀγωνιεῖσθαι οἴῃ. ἃ. Ὁ. 6. 
12. παρήγγειλε, Ὁ. 5. παρήγγελλε, [0. Κι.---διηγκυλωμένους : 

5016 ἰηΐδυιον Μϑ. ἢᾶνα διηγκυλισμένους : 866 ϑ1]α. διηγκυ- 
λημεένους. --- ἀκοντ. δεῆσον : δεῆσον Οἷπῃ. ἃ. Ὁ. ο. 6. δέησοι, 
δαϊα, (δεῆσον), Β -- νευραῖς : πλευραῖς, ἃ. ἃ. 6. --- τοξ, (δεῆ- 
σον} Ρ. 
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τας ἐπιβεβλῆσθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς ὁπόταν 

σημήνῃ τοξεύειν δεῆσον, καὶ τοὺς γυμνῆτας λίθων 
Υγ . ν " ᾿ ᾿ ν ᾽ , ἔχειν μεστὰς τὰς διφθέρας: καὶ τοὺς ἐπιτηδείους 
ἔπεμψε τούτων ἐπιμεληθῆναι. 18. ἐπεὶ δὲ πάντα 

παρεσκεύαστο καὶ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ὑπολοχαγοὶ 

καὶ οἱ ἀξιοῦντες τούτων μὴ χείρους εἶναι πάντες 
Ἄ 5 Ἃ 9 , Ἂ, , ͵ 

παρατεταγμένοι ἦσαν καὶ ἀλλήλους μὲν δὴ ξυνεώρων᾽ 
Ἁ Ἁ Ν Χ , ε , 3 Ά, ᾿ 3 

μηνοειδὴς γὰρ διὰ τὸ χωρίον ἡ τάξις ἦν" 14. ἐπεὶ ὃ 

ἐπαιάνισαν καὶ ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο, ἅμα τε τῷ ω) Ἷ Ὗ "αμ ΄ 
᾽ ἢ ᾽ ΄, », ’ Ξι “Ὁ 

Ἐνυαλίῳ ἠλάλαξαν καὶ ἔθεον δρόμῳ οἱ ὁπλῖται, καὶ 

τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σῴεν- 

δόναι, πλεῖστοι δ᾽ ἐκ τῶν χειρῶν λίθοι, ἦσαν δὲ οἱ 
Ν -“" “ ς Ν Ν “ 7, ζω 

καὶ πῦρ προσέφερον. 1ὅ. ὑπὸ δὲ τοῦ πλήθους τῶν 
βελῶν ἔλυπον οἱ πολέμιοι τά τε σταυρώματα καὶ 
τὰς τύρσεις" ὥστε γασίας Στυμφάλιος καὶ Φιλό- 

ἕενος Πελληνεὺς καταθέμενοι τὰ ὅπλα ἐν χιτῶνι 

μόνον ἀνεβήσαν,; καὶ ἄλλος ἄλλον εἷλκε, καὶ ἄλλος 

ἀναβεβήκει, καὶ ἡλώκει τὸ χωρίον, ὡς ἐδόκει. 16. 

18. οἱ ὑπολοχ.: ἃ. Ὁ. 6. (οἱ), Ρ.---μηνοειδής, Βαϊίτηδπη. μονοει- 
δής, ἃ. Ὁ. ο. 4. 6. ἢ. εὐειδής, [ῃ8 οἴπον Μ855.---τάξις, 6. ψιΠουΐ 
ἡ. τάραξις, ἃ. Ὁ. 6., ὙΨΕ]Ο ΡΡΘΑΓΒ ἴο ΒΌρρογῇ παράταξις, ἴΠ6 
τοδάϊηρ οἵ {πΠ6 οἴμοι Μ55. ἂπὰ οὔ Κ. 

14. ἅμα τε, ἃ. Ὁ. 56. ἅμα γε, 6. καὶ ἅμα γε, ἴΠ6 ταϑβί: ἅμα τε 
15. 1Π6 τὶρῃϊ τϑδάϊηρ, ἃ8 [ῃ6 ἃροῖοβὶβ Θοϊητηθηοθβ Π6͵Θ.---ὁμοῦ, 
Μ55. Β. 866 Β.᾽5 ποίθ. ὁμόσε, Ὦ. Ῥ. ὁμόσε 15 8814 ἴο Ὀ6 
τὶ 6 ἢ ἴῃ 8η ΑἸαΪπ6 ΘΟΡΥ ὁποθ Ὀθ]οηρίηρσ ἴο ὙΊΟτΟΥα8, ἃπά 
18 ἸΌυπα ἴῃ {π|8 ραββᾶρθ ἃ8 ἴὕ 15 φσαοίοα Ὀγ Οαἴαβ, )]ραδβί, ὅ0. 
16. 288, ““πᾶπὶ αποά ΠΟΒ ἰδἰυτη ΔΡΡδ]]πι8, 111 βέλος ἀρρε]- 
Ιαηῦ .... δατηοηθέ πΠῸ8 Χϑπορἤοῃ, πᾶπὶ 1ΐᾶ ΒΟ] : καὶ τὰ 
βέλη ὁμόσε," εἴο.--- καὶ πλεῖστοι δέ, Β. 6. 

1ὅ. Στυμφάλ. καταθέμενος τὰ ὅπλα ἐν χ. μ- ἀνέβη, ἃ. Ὁ. ο. α: 
6. Ὡ.-- πεληνεύς, Μ55.--- ἄλλος οηϊ. ἃ. Ὁ. 6. 6. 
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καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ καὶ οἱ ψιλοὶ εἰσδραμόντες 
- “ “ δ ͵΄ τκὰξ δὲ "“ - κ᾿ 
ἥρπαζον ὅ,τι ἕκαστος ἐδύνατο᾽ ὁ δὲ Ἐενοφῶν στὰς 
κατὰ τὰς πύλας ὁπόσους ἐδύνατο κατεκώλυε τῶν 
ὁπλιτῶν ἔξω: πολέμιοι γὰρ ἐφαίνοντο ἄλλοι ἐπ’ 
Ν Ὰ 2 » » Ἂ Ν ς 

ἄκροις τισὶν ἰσχυροῖς. 17. οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου 

μεταξὺ γενομένου κραυγή τε ἐγίγνετο ἔνδον καὶ 
Ψ ε ᾿ ἡ ἀν νυ ΄ , 
ἔφευγον οἱ μὲν καὶ ἔχοντες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ τις 

ΝΗ , ᾿ ᾿ ΕΓ ᾽ κ᾿ ᾽ ᾿ . 
καὶ τετρωμένος: καὶ πολὺς ἦν ὠθισμὸς ἀμφὶ τὰ 
θύρετρα. καὶ ἐρωτώμενοι οἱ ἐκπίπτοντες ἔλεγον ὅτι 

ἄκρα τέ ἐστιν ἔνδον καὶ οἱ πολέμιοι πολλοί, οἱ 
παίουσιν ἐκδεδραμηκότες τοὺς ἔνδον ἀνθρώπους. 

18. ᾿Εντεῦθεν ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην τὸν 
͵΄ »7 » ᾿ ΄ , ΄, 

κήρυκα ἰέναι εἴσω τὸν βουλόμενόν τι λαμβάνειν. 

καὶ ἴενται πολλοὶ εἴσω, καὶ νικῶσι τοὺς ἐκπίπτοντας 

οἱ εἴσω ὠθούμενοι, καὶ κατακλείουσι τοὺς πολεμίους 
, 2 Ἀ Μ Ἃ Ν Χ ΕΝ “ Υ 

πάλιν εἰς τὴν ἄκραν. 19. καὶ τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας 

πάντα διηρπάσθη, καὶ ἐξεκομίσαντο οἱ “Ελληνες" οἱ 
δ θ “Ὁ Υ̓ ν ὦ Ψ Χ ᾿ ᾿Ὶ ΄ 

δὲ ὁπλῖται ἔθεντο τὰ ὅπλα, οἱ μὲν περὶ τὰ σταυρώ- 
ς ἈΝ Ν Ἃ εοι Ἁ ϑιι ἐς ᾿, " ’ 

ματα, οἱ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ τὴν ἄκραν φέρου- 

σαν. 20. ὁ δὲ Ἐενοφῶν καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐσκόπουν εἰ 
“: ͵ » Ἁ ΝΜ ΠΡ Θ 3 Ά Ὁ“ , 

οἷόν τε εἴη τὴν ἄκραν λαβεῖν: ἣν γὰρ οὕτω σωτηρία 
ἀσφαλής, ἄλλως δὲ πάνυ χαλεπὸν ἐδόκει εἶναι ἀπελ.- 
θεῖν. σκοπουμένοις δὲ αὐτοῖς ἔδοξε παντάπασιν ἀνά- 

λωτον εἶναι τὸ χωρίον. 21. ἐνταῦθα παρεσκευάζοντο 

16. ἐσδραμόντες, ἃ. ο. Ὁ. Β. Ρ.--- κατεκώλνε, ϑέορἢ. κατε- 

κώλυσε 5814 ἴο ὃὈ6 {π6 Μ|58. τοδαϊηρ.---ἐφαίν. ἄλλ. ἃ. Β. ἄλλ. 
ἐῷ. Ὁ.Ῥ. 

17. ἐγένετο, 8. Ὁ. ο. ἀπά 1. οογγεοίεα, Β. 
18. ἐντεῦθεν, ἃ. ἐνταῦθα, Ὁ). Ῥ. Κ. ---ἰεντο ΟΥ ἵεντο, Ὁ. ο. ἃ. 

6. π. ἴεντο, Ὁ. Β. ῬΡ. ἴσενται, ἃ. Κὶ, -- εἰσωθούμενοι, ἃ. Ὁ. ς. 6. 
ῃ. 1). Ρ. οἱ εἴσω, ὠθούμενοι, Καὶ 



184 ΧΕΝΟΡΗΟΝ. ᾿ [11.5---96.ψ 
Ὰ Υ Χ χ 

τὴν ἄφοδον, καὶ τοὺς μὲν σταυροὺς ἕκαστοι τοὺς καθ᾽ 
ς ᾿ Α Ἄ, ᾿ , 

αὑτοὺς διήρουν, καὶ τοὺς ἀχρείους καὶ φορτία ἔχοντας 
) , “Ὁ ““ “ Ἵ 

ἐξεπέμποντο καὶ τῶν ὁπλιτῶν τὸ πλῆθος" κατέλιπον 
ΔῊΝ. (ἐς Η 

δὲ οἱ λοχαγοὶ οἷς ἕκαστος ἐπίστευεν. 22. ἐπεὶ δὲ 
ῇ -“" 

ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, ἐπεξέθεον ἔνδοθεν πολλοὶ γέῤῥα 
Ν, ῇ 3, “ 

καὶ λόγχας ἔχοντες καὶ κνημῖδας καὶ κράνη Παφλα- 
, ἣν ΝΜ 5) Ν Ν » ΄ Σ 4 Ν Υ γονικά, καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀνέβαινον τὰς ἔνθεν 

ἈΝ᾽ ἐπ “ἪᾳἬ: 2 δὴ 7 ’, . “Ὁ Ὁ“ 

καὶ ἔνθεν τῆς εἰς τὴν ἄκραν φερούσης ὁδοῦ" 28. ὥστε 
δὲ ὃ ΄ ΡῚ Ἀ “᾿ Ἂν; ἈΝ ΄ ΝΥ 5 Ἕ 

οὐδὲ διώκειν ἀσφαλὲς ἣν κατὰ τὰς πύλας τὰς εἰς τὴν 
Μ" Ψ αὐ Ν ΄ ΄ » ΔΒ 

ἄκραν φερούσας. καὶ γὰρ ξύλα μεγάλα ἐπεῤῥίπτουν 
2 μ Ν ( 

ἄνωθεν, ὥστε χαλεπὸν ἣν καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι" 

καὶ ἡ νὺξ φοβερὰ ἣν ἐπιοῦσα. 324. μαχομένων δὲ 
αὐτῶν καὶ ἀπορουμένων θεῶν τις αὐτοῖς μηχανὴν 

7 , 2 , Ἃ. } ΄ » , 

σωτηρίας δίδωσιν. ἐξαπίνης γὰρ ἀνέλαμψεν οἰκία 
“- 3 “ Φ . ϑ, ΡῸΛ ξ Ε “ ἰε 

τῶν ἐν δεξιᾷ ὅτου δὴ ἐνάψαντος. ὡς δ᾽ αὕτη ἕξυνέ- 
»  ᾿: Ἀν “ ᾽ -“ 5 “ ὅ 

πίπτεν, ἔφευγον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ οἰκιῶν. 328. 
« Ν » « »---«΄ “ “Ὁ Ἂν, “ ,ὔ 

ὡς δὲ ἔμαθεν ὁ Ἐενοφῶν τοῦτο παρὰ τῆς τύχης: 

ἐνάπτειν ἐκέλευε καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίας, αἱ 
ξύλιναι ἦσαν, ὥστε καὶ ταχὺ ἐκαίοντο. ἔφευγον οὖν 

᾿ τι οὐ ἃ ΄ ᾿ δεν Υ5 ς ᾿ ᾿ κ 
καὶ οἱ ἀπὸ τούτων τῶν οἰκιῶν. 26. οἱ δὲ κατὰ τὸ 

21. σαθρούς, Ὁ. α. ἀ.---(φορτ. ἔχοντάς τε ἐξεπέμποντο καὶ... -. 
πλῆθος, καταλιπόντες οἱ λοχαγοί, ὅζο. ἃ. Ὁ. 6. Κὶ, οἰ ]ηρ᾽ τέ. 
ἀχρείους εἰς ἁρπαγὰς ἐξέπεμπον καί, 1. Κ.1. “ΓΏΘΙΘ ἅτ. ΟΥΠΘΓ 
νΑΥ] Δ 108. 

22. Τῇ ναγϊδίϊοηβ ἴῃ ΜΏΙΟΝ ἃ. ο. 6. ἄρτδθ ἀθβουνθ ποίϊοε: 
ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποθαῤῥεῖν, ἐπεξ. ἔνδον... .. ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀνα- 
βαίνοντες .. .- 

28. ἦν (αὐτούς), Β. Κ.---ἐπεῤῥίπτουν. 866 ΤΥ. 7. 18.---ὐν ἡ 
ἐπιοῦσα, 8. ἰ5. 

24. ὅτου δ᾽, ἃ.---αὕτη, 58. αὐτοὶ οἵ αὐτή, Μ55. 
9ὅ. αἵ ξύλιν. ἦσαν, ἃ. Ὁ. ς. ἃ. αἱ δὲ ξύλιναι ἦσαν, Β. Κ΄. ρεγ-, 

Πᾶρ5 ἃ θοῖζογ γϑδαϊηρ. ---καὶ ἀπό, ἃ. 
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᾿ Ὁ" -.6 ᾿ ᾽ ’; Ἁ -“" "᾿ [7 Ψ “ 

στόμα δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν, καὶ δῆλοι ἧσαν ὅτι ἐπικεί- 

σονται ἐν τῇ ἐξόδῳ τε καὶ καταβάσει. ἐνταῦθα παρ- 
᾽ , “ ’ ᾿ "» 

αγγέλλει φέρειν ξύλα ὅσοι ἐτύγχανον ἔξω ὄντες τῶν 

βελῶν εἰς τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δὲ 

ἱκανὰ ἤδη ἦν, ἐνῆψραν' ἐνῆπτον δὲ καὶ τὰς παρ᾽ αὐτὸ 
τὸ χαράκωμα οἰκίας, ὅπως οἱ πολέμιοι ἀμφὶ ταῦτα 
ἔχοιεν. 27. οὕτω μόλις ἀπῆλθον ἀπὸ τοῦ χωρίου, πῦρ 

ἐν μέσῳ ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησάμενοι. καὶ 

κατεκαύθη πᾶσα ἡ πόλις καὶ αἱ οἰκίαι καὶ αἱ τύρσεις 
Ν Ἄ ’ Ἁ » , Ἀ » 

καὶ τὰ σταυρώματα καὶ τᾶλλα πάντα πλὴν τῆς 

ἄκρας. 

28, Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήεσαν οἱ “Ελληνες ἔχοντες 
Ἁ 2 ΄ » Ἂ, Χ Ἁ 7 3, »“ τὰ ἐπιτήδεια. ἐπεὶ δὲ τὴν κατάβασιν ἐφοβοῦντο 

τὴν εἰς Τραπεζοῦντα; πρανὴς γὰρ ἣν καὶ στενή, 
, 5 ΄ Ἁ » Ν Χ Ἁ 

ψευδενέδραν ἐποιήσαντο 29. καὶ ἀνὴρ Μυσὸς τὸ 
γένος καὶ τοὔνομα τοῦτο ἔχων τῶν Κρητῶν λαβὼν 

δέκα ἔμενεν ἐν λασίῳ χωρίῳ καὶ προσεποιεῖτο τοὺς 
πολεμίους πειρᾶσθαι λανθάνειν" αἱ δὲ πέλται αὐτῶν 

ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο χαλκαῖ οὖσαι. 380. 
ς Ν 2 , “ “Ὁ 5 “ ς 

οἱ μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα διορῶντες ἐφοβοῦντο ὡς 
ἐνέδραν οὖσαν: ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ κατέβαινεν. 
ἐπεὶ δὲ ἐδόκει ἤδη ἱκανὸν ὑπεληλυθέναι, τῷ Μυσῷ 

ἐσήμηνε φεύγειν ἀνὰ κράτος: καὶ ὃς ἐξαναστὰς 
͵ Ἁ ε ἢ, » »“" ᾿ ς Ν ᾿ἢ 

φεύγει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. 31. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι 
Ἂ ς ΄ εἾ » ο ῇ ᾽ Κρῆτες, ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ, ἐκπε- 

260. ἦσαν οἴῃ. ἃ. Ὁ. 6. ---- φέρειν, ἃ. φορεῖν, Ὁ. Β. Κα. ἕ φο- 
ρεῖν " Ρ. 

28. ὅ66 ψευδενέδρα, ϑ1α.---τὴν εἰς τὴν Τραπεζ. Ὁ. ς 
29. τὸ γένος οπι. ἃ. Ὁ. ο. -- δέκα, ἃ. Ὁ. ἃ. ἢ. τέτταρας ἢ 

πέντε. Β. ᾿κ. 
90. τῷ Μυσῷ, ἐσήμῃνε, Β. Κι. 
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’, 3 - « ἴω 3 “ εν Ἂ 4 σόντες ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰς ὕλην κατὰ τὰς νάπας καλιν- 
δούμενοι ἐσώθησαν, 382. ὁ ἹΜυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν 

᾿ » ’ »“"οπ Ἂ 3 ᾿" ᾽ “Ὁ ΟῚ 

φεύγων ἐβόα βοηθεῖν: καὶ ἐβοήθησαν αὐτῷ, καὶ 

ἀνέλαβον τετρωμένον. καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώ- 
ρουν βαλλόμενοι οἱ βοηθήσαντες, καὶ ἀντιτοξεύοντές 
τινες τῶν Κρητῶν. οὕτως ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατό- 
πεδον πάντες σῶοι ὄντες. 

11. ᾿Επεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφος ἧκεν οὔτε πλοῖα 
ς νι 9 "ἢ νν 3 7 ' ΄ ἢ Ὁ, 

ἱκανὰ ἦν οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἦν λαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει 

ἀπιτέον εἶναι. καὶ εἰς μὲν τὰ πλοῖα τοὺς τε ἀσθε- 
νοῦντας ἐνεβίβασαν, καὶ τοὺς ὑπὲρ τετταράκοντα 

ἔτη καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας, καὶ τῶν σκευῶν ὅσα 
Εν, δ ἮΝ Γ ᾿ ΄, ν ῃ 

μὴ ἀνάγκη ἦν ἔχειν: καὶ Φιλήσιον καὶ Σ᾿ οφαίνετον 

τοὺς πρεσβυτάτους τῶν στρατηγῶν εἰσβιβάσαντες 
’ὔ τὶ , 5 .-“" ς Ν 2 5 ζ 

τούτων ἐκέλευον ἐπιμελεῖσθαι: οἱ δὲ ἄλλοι ἐπορεύ- 
ς Ν εν ς ’ οὐ νὴ 3 

οντο ἡ δὲ ὁδὸς ὡδοπεποιημένη ἦν. 2. καὶ ἀφικ- 
νοῦνται πορευόμενοι εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι πόλιν 
“Ἑλληνίδα ἐπὶ θαλάττῃ Σινωπέων ἄποικον ἐν τῇ 

ἢ ’ 2 ἊὉ »Μ ς 7 ΄ . 

Κολχίδι χώρᾳ. 8. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας δέκα 
2 πρ τὶ Ψ ἘΠ Ψ 

καὶ ἐξέτασις ἐν τοῖς ὅπλοις ἐγύγνετο καὶ ἀριθμὸς, καὶ 

ἐγένοντο ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι. οὗτοι ἐσώθη- 
ἢ Ν ᾽ Ν ᾿ " ᾿ δι ΟΝ ἢ 3}... 0}. 

σαν ἐκ τῶν ἀμφὶ τοὺς μυρίους: οἱ δὲ ἄλλοι ἀπώ- 

λοντο ὑπὸ τε τῶν πολεμίων καὶ χιόνος καὶ εἴτις νόσῳ. 

81. καλινδούμενοι, 8. Ὁ. 4. Β. κυλινδ. Ὁ. Ρ. Κα. ἐκυλινδοῦντο, 
ΓΝ. 8. 28. ἐκαλινδ. ΗἩεγοά, Π|. δὅ2. Τῆδ οΟΥο5. ἀγα ποῖ 
Δρτοθα οἡ [Π6 ργϑίθυ 16 ΤΌστη. 

1. ὁ Χειρ., Β. --- λαμβάνειν ἐπεδόκει, ἃ. Ὁ. --- ἐς μὲν, Ῥ.-- 
πλοῖα : ὅπλα, ἃ. ἃ. ἦν οῃπι. ἃ.--- ὡδοπεποιημένη, Ὁ. Ῥ. Κα. ὁδο- 
ποιησαμένη, ἃ: ὡδοποιημένη, ἢ). Ὀὰΐ ἢ6 ἢὰ5 ὡδοπεποιημένη ἴῃ 
1.6 51η8]} 6α. οὗ 1829. ὁδοποιουμένη, Β. 

2. ἐπὶ θαλ. ἃ. Ὁ. Επδίαίἢῃ. οη ὨΊοην8. Ῥεσῖθρ. 1. 775. ἐπὶ 
[τῇ] θαλ. Ῥ. 

3. ἐν τοῖς: σὺν τοῖς, ἃ.Ὁ. (ἐκ τῶν... « «μυρίους), Ῥ. οπη. ἃ.Ὁ.6. 

.»- ΠΝ νων σΌΝΝΝΝ. δν μα σσπῳναν πὰ νιν νν ΝΜ 
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4, ᾿Ενταῦθα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰὐχ- 
μαλώτων ἀργύριον γενόμενον. καὶ τὴν δεκάτην ἣν 

ἴω ᾿ ΄ ᾽ “ Ν δι κα “ ᾽ ,, 

τῷ ᾿Απόλλωνι ἐξεῖλον καὶ τῇ ᾿Εφεσίᾳ ᾿ἀρτέμιδι 
, Ζ 

διέλαβον οἱ στρατηγοὶ τὸ μέρος ἕκαστος φυλάττειν 
τοῖς θεοῖς: ἀντὶ δὲ Χερισόφου Νέων ὁ ᾿Ασιναῖος 

ἔλαβε. ὅ. Ἐενοφῶν οὖν τὸ μὲν τοῦ Ἁπόλλωνος 
᾿] 7 ,’ » ᾽ Ἁ μ᾿ “Ὁ 

ἀνάθημα ποιησάμενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς 
“ ᾿] , Ν }] , , ς “ 

τῶν ᾿Αθηναίων θησαυρόν, καὶ ἐπέγραψε τό τε αὑτοῦ 

ὄνομα καὶ τὸ Προξένου ὃς σὺν Κλεάρχῳ ἀπέθανε" 
ζ Ἁ . . » “ Ν Ν “-“ 3 , »-» ξένος γὰρ ἣν αὐτοῦ. 6. τὸ δὲ τῆς Ἀρτέμιδος τῆς 

᾿Εφεσίας ὅτε ἀπήει σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἐκ τῆς Ἀσίας 
τὴν εἰς Βοιωτοὺς ὁδόν, καταλείπει παρὰ Μεγαβύξζῳ 

τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος νεωκόρῳ, ὅτι αὐτὸς κινδυνεύσων 
5 ὺ. ἡ 3, Α, ᾽ γψ Λλ ἂν ὅς, Ἂ, “Ὁ ἐδόκει ἰέναι, καὶ ἐπέστειλεν, ἣν μὲν αὐτὸς σωθῇ, 

αὐτῷ ἀποδοῦναι: ἢν δέ τι πάθῃ, ἀναθεῖναι ποιησάμε- 
“Ν» 4 “ » - “ ο νον τῇ Αρτέμιδι ὅ,τι οἴοιτο χαριεῖσθαι τῇ θεῷ. 71. 

,» ΧΟΡ ε κα α κ᾿ ᾿ς γ 4. » 
ἐπεὶ δ᾽ ἔφευγεν ὁ Ἐενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ 
ἐν Σ᾽ κιλλοῦντι ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων οἰκισθέντος 
παρὰ τὴν ᾿Ολυμπίαν ἀφικνεῖται Μεγάβυξος εἰς 
᾽ ! ΄ ἈΝΕ Ἷ, Α Ολυμπίαν θεωρήσων, καὶ ἀποδίδωσι τὴν παρακατα- 

ὅ. αὑτοῦ : αὐτοῦ, ἃ.----τὸ Προξένου, Ὁ. 4. τὸ οπι. Ρ. --- αὐτῷ, 
ΡΠ ρίδεβ το 1.1. 1]. 

6. κινδυνεῦσαι, Ὁ. 6.--ἰέναι : εἶναι, Ὁ. 4. δξεΥ ἰέναι ἅτε Τουπά 
μετὰ ᾿Αγησιλάου ἐν Κορωνείᾳ ἰπ Β. Κι. Ἔποϊοβεοα ἴῃ ὈγΔοΚοΙδ8, 
δ Πα ἴῃ 4}} 6 Μ55. Ἔχοθρύ ἢ. 6. δοοογσαϊηρ' ἴο Ὠ., ΟΥ ΕἾΟΓ. 6. 
δοοογάϊηρσ ἴο Ρ.---αὐτῷ, ἃ. Ὁ. ἅ. ἑαυτῷ, Β. Κ..-- ἤν. « « «πάθῃ, 
ἃ. Ὁ. Θὲ εἰ. .«««πάθοι, Β. Ῥὸ Κ. 

7. ἔφευγεν, 8. ἔφυγεν, Β. --- Σκυλλοῦντι, ἃ Ὁ. ο. ἃ. Σκιὶλ- 
οὔντι, ἴῃ6 τεβϑί. Σκιλλοῦντι, [Π6 σοιηπιοη ΟΥ̓ΒΟρΡΤΆΡἢΥ, (866 
Ραυβδῃ. Υ. 6. 4. Βο6ΚΚ.) ψῃ]οῆ, Πουγανοῦ, 18 ΠῸ Δυρυμηθῃϊ 
ἀρσαϊηβ {6 ἴὍγτπι ψ Ιοἢ {6 Μϑ ΜΚ. οΟΠῈΥ ΠΟΓΟ. --- οἰκισθέντος, 
ΜΒ 5. ; ἃ τϑδαϊηρ ψ ΒΙΟῊ 1Ὁ 15 ποῖ ΠΘΟΘββΆγΥ ἴο οἤδηρα. οἰκισ- 
θέντι, (ἰ5:6111ο, 1). Β. Ρ. Κι: τῃ6 ψογὰβ παρὰ τὴν ᾿Ολυμπίαν 
16 Βοιησμαΐ ἀοαδία], ᾿Ολυμπίαν Ὀδϊηρ' οπἰ6α ἴῃ Ὁ. 
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΄ 2 “ Ἁ Ν ᾿] “ “- 

θήκην αὐτῷ. Ἐενοφῶν δὲ λαβὼν χωρίον ὠνεῖται τῇ 
ἂν ᾿ “ « ’ Μ Ἂς ᾿ ,ὔ 

θεῷ ὅπου ἀνεῖλεν ὁ θεός. 8. ἔτυχε δὲ διὰ μέσον 
«ν “ ΄ Ν “ Ἄ ». 3. ἃ ᾽ 

ῥέων τοῦ χωρίου ποταμὸς Σελινοῦς. καὶ ἐν ᾿Εφέσῳ 
δ Ν Ἂν “- » , ἴω ἂν 

δὲ παρὰ τὸν τῆς Αρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς ποταμὸς 
Φόθα δου Ἃ ᾽ ΄ ἣ 2 ᾿] ΄, 5» Ἄ, 

παραῤῥεῖ, καὶ ἰχθύες δὲ ἐν ἀμφοτέροις ἔνεισι καὶ 
’ ᾿".5 Ν “Ὁ ᾿ ΄» Ψ ΧἉ -“ 

κόγχαι" ἐν δὲ τῷ ἐν Σ᾽ κιλλοῦντι χωρίῳ καὶ θῆραι 
πάντων ὁπόσα ἐστὶν ἀγρευόμενα θηρία. 9. ἐποίησε 

δὲ καὶ βωμὸν καὶ ναὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου, καὶ 

τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ δεκατεύων τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα 

θυσίαν ἐποίει τῇ θεῷ, καὶ πάντες οἱ πολῖται καὶ οἱ 
πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες μετεῖχον τῆς ἑορτῆς. 
παρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς σκηνῶσιν ἄλφιτα, ἄρτους, 

“ Ἂν “ ἊΝ 

οἶνον, τραγήματα, καὶ τῶν θυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς 
“ ͵ Ν “Ὁ ῇ, ῇ Ἂν, Ν 

νομῆς λάχος, καὶ τῶν θηρευομένων δέ. 10. καὶ γὰρ 

θήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν ἑορτὴν οἵ τε Ἐενοφῶντος 

παῖδες καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν, οἱ δὲ βουλόμενοι 
ΑΥΣ Φο ὦ Ν ΄ Ν᾽ ἂς “ Ν Χ 5. Ε] “ 

καὶ ἄνδρες ξυνεθήρων' καὶ ἡλίσκετο τὰ μὲν ἐξ αὐτοῦ 

τοῦ ἱεροῦ χώρου, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῆς Φολόης, σύες καὶ 
, ’ Ὁ 

δορκάδες καὶ ἔλαφοι. 11. ἔστι δὲ ἡ χώρα ἡ ἐκ 
“ακεδαίμονος εἰς ᾿Ολυμπίαν πορεύονται ὡς εἴκοσι 
στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ Διὸς ἱεροῦ. ἔνι δ᾽ ἐν 
τῷ ς “- ΄, Ν λ Χ Ν Υλ, κ δὰ, δ δέ ὃ 

ὦ ἱερῷ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ ἄλση καὶ ὄρη δένδρων 

8. Σελεινοῦς, ἃ. ἃ. Σεληνοῦς, 1. Σελληνοῦς, δβοῖηα Μ85. 
Σελινοῦς, 6. ὈὉ.--- καὶ ἰχθύες τε, Ῥ. ἴογ ἰχθύες τε, ἃ. 6. ἢανα γ6- 
ΒΡΘΟΠνΟΙΥ λειμῶνες τε, λειμῶνες δὲ .. .: δέ οπι. ἃ. 

9, λοιπὸν δέ, ἃ. Ὁ. δέ οπι. Ρ. --- καὶ οἱ πρόσχωροι ἄνδρες : 
ὁμοῦ ἄνδρες, Ὁ. Π. --- ἡ θεός, οἴῃ. Ὁ. ἢ. ὁ ναός, 6. ---- σκηνῶσιν, 
ἃ. Ὁ. σκηνοῦσιν, Β. ΡΟ. Κ'. 

10. χωρίου, Ρ.--- ἐξ αὐτῆς τῆς φολ. ἃ. Ὁ. ἐξ αὐτῆς φολ. 6. 
11. ἡ χώρα.. - «χώρῳ, ἃ. Ὁ. 4. 6. ὁ τόπος .... τόπῳ, Β. ὁ 

Ἅ, τόπος, ἸΚ.---καὶ λειμών οἴη. 1).: ἃ. Ὁ. ἃ. μᾶνα 1ὑ ἴῃ ρΙδοθ οὗ καὶ 
2 “- Ε) ες ἈΝ μι ν 

ὠλση. --- βοῦς, ἃ. Ὁ. 4, 6. ἢ, ὄεις, ἦ, 5. οἷς, Β. καὶ οἷς καὶ 
ϑοῦς, Κι. 
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μεστά, ἱκανὰ καὶ σῦς καὶ αἶγας καὶ βοῦς τρέφειν καὶ 

ἵππους, ὥστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἑορτὴν ἰόντων 

ὑποζύγια εὐωχεῖσθαι. 12. περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ναὸν 
ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύθη ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ 
ὡραϊα. ὁ δὲ ναὸς ὡς μικρὸς μεγάλῳ τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ 
εἴκασται, καὶ τὸ ξόανον ἔοικεν ὡς κυπαρίττινον χρυσῷ 
ὄντι τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ. καὶ στήλη ἕστηκε παρὰ τὸν ναὸν 

γράμματα ἔχουσα ΙΕΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤῊΣ 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. ΤῸΝ ΔῈ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ 
ΚΑΡΠΟΥΜΕΝΟΝ ΤῊΝ ΜῈΝ ΔΕΚΑΤΗΝ 

ΚΑΤΑΘΥΕΙ͂Ν ΕΚΑΣΤΟΥ͂ ΕΤΟΥΣ. ΕΚ 4Ε 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΤΟΥ͂ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑ- 
ΖΕΙ͂Ν. ΑΝ 4ΕῈ ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΙΗΙ ΤΑΥ͂ΤΑ 
ΤΗΙ ΘΕΩΙ ΜΕΛΔΗΣΕΙ. 

ΙΝ. Ἔκ Κερασοῦντος δὲ κατὰ θάλατταν μὲν 

ἐκομίζοντο οἵπερ καὶ πρόσθεν, οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν 

ἐπορεύοντο. 2. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ τοῖς Μοσσυνοίκων 

ὁρίοις, πέμπουσιν εἰς αὐτοὺς Τιμησίθεον τὸν Τραπε- 

ζούντιον πρόξενον ὄντα τῶν Μοσσυνοίκων, ἐρωτῶντες 

πότερον ὡς διὰ φιλίας ἢ ὡς διὰ πολεμίας πορεύσον- 
ται τῆς χώρας. οἱ δὲ εἶπον ὅτι οὐ διήσοιεν: ἐπί- 

στευον γὰρ τοῖς χωρίοις. ἃ. ἐντεῦθεν λέγει ὁ Τιμη- 

σίθεος ὅτι πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. 

καὶ ἐδόκει καλέσαι ἐκείνους, εἰ βούλοιντο ξυμμαχίαν 
ποιήσασθαι καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων 

12. κυπαρίσσινον, Β. 
18. δὲ ἔχοντα, Ὦ. Ρ.- Καὶ. δὲ οτι. ἃ. Ὁ. Β.---ἄν, 4. Ὁ. ἐάν, ΡΟ Κα. 
ὦ. ἐρωτῶντος, ἃ. ἐρωτῶντες δέ, 6.---ἢ ὡς διά : ἢ διά, ἃ. Ὁ. ἜΣ. 

(ὡς), Β. Ρ.--- διήσοιεν, ΨΔ60᾽5 Θηθπα. οἡ Αἰῃζθηθουβ, Ρ. 260 
δεήσειεν, Ὁ. διοίσειεν, οἶμον Μϑ5. 

ὃ, πολέμιοί εἰσιν αὐτοῖς : πολέμ. οὗτοι εἰσιν οἷ, ἃ. Ὁ. 6. 
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τοὺς ἄρχοντας. 4. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ 

τε τῶν Μοσσυνοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν 
“Ελλήνων: καὶ ἔλεξε μὲν Ἐενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ 

Τιμησίθεος" 
δ. Ὦ ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ἡμεῖς βουλόμεθα δια- 

σωθῆναι πρὸς τὴν ᾿Ελλάδα πεζῇ: πλοῖα γὰρ οὐκ 
ἔχομεν: κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὺς ἀκούομεν ὑμῖν 

πολεμίους εἶναι. 6. εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν 
ς ΄-“- ΄-“- 7 Ν ’ » ,7ὔ 

ἡμᾶς λαβεῖν ξυμμάχους καὶ τιμωρήσασθαι εἴ τί 

ποτε ὑμᾶς οὗτοι ἠδικήκασιν, καὶ τὸ λοιπὸν ὑμῶν 
φ' Ι͂ 3 Α » Χ « “ ᾿ , ὑπηκόους εἶναι τούτους. ἼἿ. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, 
σκέψασθε πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε 

ξύμμαχον. 8. πρὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν 
Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ βούλοιντο ταῦτα καὶ δέχοιντο 

τὴν ξυμμαχίαν. 9. Ἄγετε δή, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, τί 
- -" δ “ 

ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι, ἂν ξύμμαχοι ὑμῶν γενώ- 

μεθα, καὶ ὑμεῖς τί οἷοί τε ἔσεσθε ἡμῖν ξυμπρᾶξαι 
Ν “ , ς . 9 “ ἰφ ᾿ ΑΝ 

περὶ τῆς διόδου ; 10. οἱ δὲ εἶπον ὅτι ἱκανοί ἐσμεν 
5 Ν ’ » 4 5 “Ἢ 3 Χ τ. Ἃ, 

εἰς τὴν χώραν εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα τὴν 

τῶν ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν πολεμίων, καὶ δεῦρο ὑμῖν 
΄ ἴω δ, -“» “ 

πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας οἵτινες ὑμῖν ξυμμαχοῦν- 
ταί τε καὶ τὴν ὁδὸν ἡγήσονται. 

11. ᾿ΕἘπὶ τούτοις πιστὰ δόντες καὶ λαβόντες 

ὥχοντο. καὶ ἧκον τῇ ὑστεραίᾳ ἄγοντες τριακόσια 
“- Ἀν 4 . ὧ - “ ΠῚ ε 

πλοῖα μονόξυλα καὶ ἐν ἑκάστῳ τρεῖς ἄνδρας, ὧν οἱ 
4, ἔλεγε, Ῥ. 
θ. εἴτι ποτέ, ἃ. Ὁ. 6. εἴ τι πώποθ᾽, Β. ---- ηδίκησαν, Β. Ῥ. Καὶ. 

ηδικήκασιν, ἃ. 
8, ὅτι καί : καί ὁπ. ἃ. 
9. τί οἷοί τε ἔσεσθε, ϑίερῃδη., ΟΠ 15 ἔοστηθα οὗ τπΠ6 ἔνο 

Μ55. τϑδάϊηρβ τί οἴεσθε ἔσεσθαι, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. Π. ἃπΠα ποῖοί τε 
ἔσεσθε, ἴῃ 6 οἵπεν Μ5Ν. 
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μὲν δύο ἐκβάντες εἰς τάξιν ἔθεντο τὰ ὅπλα, ὁ δὲ εἷς 
ἔμενε. 12. καὶ οἱ μὲν λαβόντες τὰ πλοῖα ἀπέπλευ- 

ες Ν ’ 3 ΄ 4 Μ ᾽ Ν 

σαν, οἱ δὲ μένοντες ἐξετάξαντο ὧδε. ἔστησαν ἀνὰ 
ο Χ 7 “ Ν ᾽ “ ᾽ , 

ἑκατὸν μάλιστα ὥσπερ χοροὶ ἀντιστοίχοῦντες ἀλλη- 

λοις. ἔχοντες γέῤῥα πάντες λευκῶν βοῶν δασέα, 
2 , “ ΄ 2 Ν “ [4] Ν Φ 

εἰκασμένα κιττοῦ πετάλῳ, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ παλτὸν ὡς 
δ ΄ »Μ Ν ῇ » Ε Ν 

ἑξάπηχυ, ἔμπροσθεν μὲν λόγχην ἔχον, ὄπισθεν δὲ 

αὐτοῦ τοῦ ξύλου σφαιροειδές. 18. χιτωνίσκους δὲ 
ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, πάχος ὡς λινοῦ στρω- 

ματοδέσμου, ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κράνη σκύτινα οἵαπερ 
τὰ Παφλαγονικά, κρώβυλον ἔχοντα κατὰ μέσον, 

ἐγγύτατα τιαροειδῆ" εἶχον δὲ καὶ σαγάρεις σιδηρᾶς. 

14. ἐντεῦθεν ἐξῆρχε μὲν αὐτῶν εἷς, οἱ δὲ ἄλλοι 
΄ 2 ΄, » ᾽ ε - Χ 

πάντες ἐπορεύοντο ἄδοντες ἐν ῥυθμῷ, καὶ διελθόντες 

διὰ τῶν τάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν ᾿Ελλήνων 
ἐπορεύοντο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπὶ χωρίον ὃ 
ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι. 165. ὠκεῖτο δὲ τοῦτο 
πρὸ τῆς πόλεως τῆς μητροπόλεως καλουμένης αὐτοῖς 
καὶ ἐχούσης τὸ ἀκρότατον τῶν Μοσσυνοίκων. καὶ 

12. ἐξετάξαντο, ϑίθρῃ., ἀηαὰ ρεσμαρβ Κ.]. ἐξετάξοντο, Ὁ. 
ἐξετάζοντο, ἃ. ἃ. 6. 1. ἐξητάζοντο, ἢ. ἢ. Α., ψΒὶοἢ Γοη Πδ5 ργα- 
ἔεγγεα.---ὥσπερ, 81} {6 Μ55. οἷον, δέεορἢ. 1)., οπἐησ ὥσπερ: 
οἷον 1ἴΒ ἰουπα ἴῃ Ὁ. ὥσπερ οἱ, Β. Κ, ὥσπερ (οἷ), Ρ. ΟομΡ. 
Οντορεοα. 1. 6. 18..ἴο ψὨΙΟἢ Ῥ. τΓϑίδυϑβ. --- ἀντιστοιχοῦντες, 566 
5]α. --- πετάλῳ, 866 δι]ά. πέταλον : παλτόν, 8686 ϑιϊα. παλτά. 
-ὔπισθεν δὲ (αὐτοῦ), Ρ.---- ὁπ. δὲ, ὅτο.: ἔμπροσθεν δὲ τοῦ ξύλου, 
Βν5. ἃ. 6. 

18. χιτωνίσκους, 886 ϑυϊά, χιτώνισκος. --- ἐνδεδύκεσαν, Ὁ. Β. 
ΤῊ οτηϊββίοη οἵ [Π6 διρτηθηΐ ἴῃ [ἢϊ5 ἴθη86, δπα ἴῃ ἃ οοιπηροιπὰ 
γοτῦ, πᾶν Ὀ6 ἀοίδπαθά. --- κρώβυλον, 5686 ϑδυϊά. κρώβυλος, ἀπά 
σκύτινα. 

14. ἐπιμαχώτατον, 566 δι]. ἐπίμαχος 
1ὅ. κεῖτο : ἔκειτο ϑοῖη6 Μ55.---(καὶ) ἐχ. Β. 
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Ν , ς ῇ 5 6 Ἂν Δ... Ἃ, “Ὁ " περὶ τούτου ὁ πόλεμος ἦν" οἱ γὰρ ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχοντες 

ἐδόκουν ἐγκρατεῖς εἶναι καὶ πάντων Μοσσυνοίκων, 
ΑΥ 2 , » Ἷ » “ » Ν 

καὶ ἔφασαν τούτους οὐ δικαίως ἔχειν τοῦτο. ἀλλὰ 

κοινὸν ὄν καταλαβόντας πλεονεκτεῖν. 

10. εἵποντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν ᾿ Ελλήνων τινές, οὐ 

ταχθέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἀλλὰ ἁρπαγῆς ἕνεκεν. 

οἱ δὲ πολέμιοι προσιοντων τέως μὲν ἡσύχαζον: ἐπεὶ 

δ᾽ εγγὺς ἐγένοντο τοῦ χωρίου; ἐκδραμόντες τρέπονται 

αὐτούς, καὶ ἀπέκτειναν συχνοὺς τῶν βαρβάρων καὶ 

τῶν ξυναναβάντων ᾿Ελλήνων τινάς, καὶ ἐδίωκον 

μέχρι οὗ εἶδον τοὺς “Ελληνας βοηθοῦντας" 17. εἶτα 
᾿Ν » , » Ν 3 ΄ Ν᾿ δὲ ἀποτραπόμενοι ᾧχοντο, καὶ ἀποτεμόντες τὰς 

κεφαλὰς τῶν νεκρῶν ἐπεδείκνυσαν τοῖς τε “Ελλησι 
Χ - ς “ ! Ν [τά » , ΄, 

καὶ τοῖς ἑαυτῶν πολεμίοις, καὶ ἅμα ἐχόρευον νόμῳ 

τινὶ ἄδοντες. 18. οἱ δὲ “Ελληνες μάλα ἤχθοντο ὅτι 

τούς τε πολεμίους ἐπεποιήκεσαν θρασυτέρους, καὶ 

ὅτι οἱ ἐξελθόντες “Ελληνες σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύγεσαν 

μάλα ὄντες συχνοί, ὃ οὔπω πρόσθεν ἐπεποιήκεσαν 

ἐν τῇ στρατείᾳ. 19. Ἐενοφῶν δὲ ξυγκαλέσας τοὺς 
ε ἐ 

- “ Ν » ΄ 

“Ἕλληνας εἶπεν, Ἄνδρες στρατιῶται, μηδὲν ἀθυμή- 
“-“ Ἂ 

σητε ἕνεκα τῶν γεγενημένων: ἴστε γὰρ ὅτι καὶ 

ἀγαθὸν οὐ μεῖον τοῦ κακοῦ γεγένηται. 20. πρῶτον 
Ὰ Ἕ 3 Υ [τ Ν, ΄ ς ΄ς δ, “ θ 

μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι οἱ μέλλοντες ἡμῖν ἡγεῖσθαι 

17. ἀποτρεπόμενοι, ἃ. Ὁ. ἃ. 68. η.-- τοῖς (τε), Ρ 
18. ὅτι τούς : ἐπεὶ τούς, ἃ. Ὁ. 6. 
20. ἡγήσεσθαι, 6. Β.--- ἀφροντιστήσαντες : ἀμελήσαντες, ἃ. Ὁ. 

ἃ. 6.π. Πα γϑδαϊηρ ἴῃ [Π6 ἰδ χῦ Β66Π18 ἴο Ὀ6 ἀοίεηαθα Ὀγ 1868 
1, ΧΙ] σοσταρ ἢ 618, ἐμξλ δ υτεῦ Ὀαϊηρ {Π6 Ἰπέογργθίδ θη. 566 
ῬΒδνοσυίη. » Ηδϑβγοβίαβ, ἀφροντιστεῖν.--- ταὐτά, ϑΊΘΡΒ.: : δηἀ ρετγ- 
πὰρ5 ϑοπηθ Μϑ55. ταῦτα, οἴει ΜϑΞ. --- ξὺν ἡμῖν δίδην: ξὺν 
οπι. ἃ. ὃ. ἃ. Ὁ. 
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᾽ ὁ λέμιοί εἰσιν οἷσπερ καὶ ἡμᾶς ἀνάγκη; τῷ ὄντι πολέμ ἥ ρ ἡμ γκὴ 
- «ς ΄ ᾽ , 

ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ᾿Ελλήνων οἱ ἀφροντιστήσαντες 
τῆς ξὺν ἡμῖν τάξεως καὶ ἱκανοὶ ἡγησάμενοι εἷναι ξὺν 

τοῖς βαρβάροις ταὐτὰ πράττειν ἅπερ ξὺν ἡμῖν δίκην 
δεδώκασιν" ὥστε αὖθις ἧττον τῆς ἡμετέρας τάξεως 

ἀπολείψονται. 21. ἀλλ᾽ ὑμᾶς δεῖ παρασκευάζεσθαι 
ὅπως καὶ τοῖς φίλοις οὖσι τῶν βαρβάρων δόξητε 

κρείττους αὐτῶν εἶναι, καὶ τοῖς πολεμίοις δηλώσητε 

ὅτι οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι μαχοῦνται νῦν τε καὶ ὅτε 

τοῖς ἀτάκτοις ἐμάχοντο. 
22. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν" τῇ 

Ἔ: , 4 3 ᾿ » , 3 ΞΕ δ᾽ ὑστεραίᾳ θύσαντες ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο, ἀριστή- 
σαντες, ὀρθίους τοὺς λόχους ποιησάμενοι, καὶ τοὺς 
βαρβάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κατὰ ταὐτὰ ταξάμενοι 

ἐπορεύοντο, τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων [ὀρθίων 
ὄντων] ἔχοντες, ὑπολειπομένους δὲ μικρὸν τοῦ στό- 
ματος τῶν ὁπλιτῶν. 28. ἦσαν γὰρ τῶν πολεμίων 

οἱ εὔζωνοι κατατρέχοντες τοῖς λίθοις ἔβαλλον, τού- 
᾽ “4 “ 7 Ἀ , Ἐ » 

τοὺς ἀνέστελλον οἱ τοξόται καὶ πελτασταί. οἱ ὃ 
Μ ἤ 3 Κ ἴω Ν 2 ᾿ ἃ ΄ 

ἄλλοι βάδην ἐπορεύοντο πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον 
δ΄, - 7 Ω ΄, 2 , ᾿ ς ἀφ᾽ οὗ τῇ προτεραίᾳ οἱ βάρβαροι ἐτρέφθησαν καὶ οἱ 

21. δόξητε. .. . . δηλώσητε, ἃ. ἃ. 6. δηλώσητε, Ὁ. δόξετε. ... 
δηλώσετε, Β,. Κ. Τἢαβα ὕνσο [ΌΥΠῚΒ ΔΓΘ σοηΒί Δ ΠΕ]Υ ἱπ θυ δηροά 
αἴτεον ὅπως, ἀηα [Ὁ 15 οἴζεη αἰ οα] ἴο ἀθοῖάα ψῃ] ἢ 15 ργθίδγδ]6. 

22. ἐκαλλιέρησαν, ϑοῖηΒ Μ55., ΜΠΙΟἢ 15. 4150 τβ6α. --- ὀρθ. 
ὄντων : ὄντων, οἵη. ἃ. ἃ. 6. : Ὁ. 15 5414 ἴο ομηϊί ὀρθίων .... Ῥ. 
ομηϊίβ Ὀοΐἢ, ρου 08 σουγθοῖὶν : 1). γϑίδ! πβ {ῃθῖῃ ἴῃ 1Π6 ἸΆγρ ον 
δὐἀϊίοη. 

25. οὖν οἵη. ἃ. Ὁ. 6. [οὖν,] Ρ. ἔβαλλον, τούτους οὖν ἀνέσ. 
Ὁ. Β.Ῥ. Κα.: νῃοϑῖμεῦ οὖν Ὀς6 τοίδϊπμθα ΟΥ̓ ῃοΐ, [Π6 ΘΟΙΠΙΠΟΗ 
Ρυποίαδίίοη 18 ὙτΌΠρ. 8686 Υ΄. 1. 8.---οἰ πελτ. 1). Κὰ., σοΠίτΓΥ 
ἴο ἃ. Ὁ. 6.5 ἃ8πΠα ροΥμαρ5 ἴο Χϑῃορθῃοηῖίο τι8ᾶρῈ. --- ἐτρέφθησαν 
αι. Ὁ. 1. Κι ἐτράπησαν, Ὦ. Κα 

Κκ 
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Ἃ ᾽ “ 3 [ο Νν ς ᾿ Φ ᾽ ξὺν αὐτοῖς" ἐνταῦθα γὰρ οἱ πολέμιοι ἦσαν ἀντιτε- 
, ᾿ ᾿Ν 3 Α 0 7 ς 

ταγμένοι. 24. τοὺς μὲν οὖν πελταστὰς ἐδέξαντο οἱ 
΄ ᾽ν 3 , 3 δ Ἁ 3 Χ ψ᾿ ἐξ βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο, ἐπειδὴ δὲ ἐγγὺς ἦσαν οἱ 

ὁπλῖται ἐτράποντο. καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ εὐθὺς. 
χά , » ἊΝ Ἃ , ς ΗΥ̓ 

εἵποντο διώκοντες ἄνω πρὸς τὴν μητρόπολιν, οἱ δὲ 
ὁπλῖται ἐν τάξει εἵποντο. 2. ἐπεὶ δὲ ἄνω ἦσαν 
πρὸς ταῖς τῆς μητροπόλεως οἰκίαις, ἐνταῦθα δὴ οἱ 

πολέμιοι ὁμοῦ δὴ πάντες γενόμενοι ἐμάχοντο καὶ 
3 , - ω Ἀπ ΟἿΚ , », 

ἐξηκόντιζον τοῖς παλτοῖς, καὶ ἄλλα δόρατα ἔχοντες 

παχέα μακρά, ὅσα ἀνὴρ ἂν φέροι μόλις, τούτοις 
ΟῚ - 3 7 Σ. ’ 2 ᾿ ᾿. » 

ἐπειρῶντο ἀμύνεσθαι ἐκ χειρός. 26. ἐπεὶ δὲ οὐχ 

ὑφίεντο οἱ “Ἕλληνες, ἀλλ᾽ ὁμόσε ἐχώρουν, ἔφευγον 
[2 » ΩΝ γ ἴω Μ, [2 Ἂ, 7 

οἱ βάρβαροι καὶ ἐντεῦθεν ἔλυπον ἅπαντες τὸ χωρίον. 
΄ Χ ᾿ 3 »“ δ΄ .5 “Ἁ , τ αὖ δ. ὧν 

ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν ὁ ἐν τῷ μόσσυνι τῷ ἐπ᾽ ἄκρον 
᾽ Α͂ ἃ ΄ 4 Ὁ 3 “ , ῳὠκοδομημένῳ, ὃν τρέφουσι πάντες κοινῇ αὐτοῦ μέ- 

νοντα καὶ φυλάττουσιν, οὐκ ἤθελεν ἐξελθεῖν, οὐδὲ οἱ 
3 “ μ, ν θέ γ Σλολ᾽. 3 [ον Ἁ 

ἐν τῷ πρότερον αἱρεθέντι χωρίῳ, ἀλλ᾽ αὐτοῦ σὺν 
τοῖς μοσσύνοις κατεκαύθησαν. 21. οἱ δὲ “Ελληνες 

διαρπάζοντες τὰ χωρία εὕρισκον θησαυροὺς ἐν ταῖς 
οἰκίαις ἄρτων νενημένων πατρίους, ὡς ἔφασαν οἱ 
Μοσσύνοικοι, τὸν δὲ νέον σῖτον ξὺν τῇ καλάμῃ 

ἀποκείμενον: ἦσαν δὲ ζειαὶ αἱ πλεῖσται. 28. καὶ 
δελφίνων τεμάχη ἐν ἀμφορεῦσιν εὑρίσκετο τεταρι- 

25. παχέα : παλτία, ἃ. Ὁ. 6. : 
26. ἔφευγ. .....- χωρίον, ἃ. ἔφυγον .. .. ἅπαντες λιπόντες 

τ᾿ χ. Ὁ. Β. Ρ. Κ. --- φυλάττουσι, ΒΓυΠΟΚ᾿Β εοἴμθπά. ΑἌροὶ!. 
ΒΠοά. 11. 1080. φυλάττοντα, Μ585., Β.. ψῇο ἴῃ Πὶ8 ποῖβ 
ΔΡΡΓΟΥν 685 1Π6 σοΥΓΘοΙΊοη. ---οὐδέ ὁ, ἃ. Ὁ. ---μοσυνοίκοις ΟΥἩ μοσ- 
συνοίκοις, ἃ. Ὁ. α. 6. 

27. πατρίους οἵα. ϑυϊά., (566 νενημένην), δπα ΠΔ8 περυσινῶν 
ἰηβτεδᾷ : περυσινῶν, ποΐ (οαπὰ ἴῃ {π6 θε8β Μ55., 15 ρὰΐ ἴδ5 
ἱπερυσινῶν] ὉγΥ Β.Ρ.Κ. 
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᾿ ῇ Ν , 3 ΄ Ἁ ὃ ἔ '- χευμένα καὶ στέαρ ἐν τεύχεσι τῶν δελφίνων, ᾧ 
ἐχρῶντο οἱ Μοσσύνοικοι καθάπερ οἱ “Ελληνες τῷ 

ἐλαίῳ: 29. κάρυα δὲ ἐπὶ τῶν ἀνωγαίων ἣν πολλὰ 
κ ͵ ᾽ » ᾿ , , ͵ 

τὰ πλατέα οὐκ ἔχοντα διαφυὴν οὐδεμίαν. τούτῳ 
καὶ πλείστῳ σίτῳ ἐχρῶντο ἕψοντες καὶ ἄρτους ὀπ- 
τῶντες. οἶνος δὲ ηὑρίσκετο ὃς ἄκρατος μὲν ὀξὺς 

ἐφαίνετο εἶναι ὑπὸ τῆς αὐστηρότητος, κερασθεὶς δὲ 
εὐώδης τε καὶ ἡδύς. 

80. Οἱ μὲν δὴ Ἕλληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦθα 

ἐπορεύοντο εἰς τὸ πρόσω, παραδόντες τὸ χωρίον τοῖς 
ξυμμαχήσασι τῶν Μοσσυνοίκων. ὁπόσα δὲ καὶ 
», “ 7 “ δὴ “ 7 », 

ἄλλα παρήεσαν χωρία τῶν ξὺν τοῖς πολεμίοις ὄντων, 

τὰ εὐπροσοδώτατα οἱ μὲν ἔλειπον, οἱ δὲ ἑκόντες προσ- 
εχώρουν. 81]. τὰ δὲ πλεῖστα τοιάδε ἣν τῶν χωρίων. 
ἀπεῖχον αἱ πόλεις ἀπ’ ἀλλήλων στάδια ὀγδοήκοντα: 
αἱ δὲ πλεῖον αἱ δὲ μεῖον’ ἀναβοώντων δὲ ἀλλήλων 
ξυνήκουον εἰς τὴν ἑτέραν ἐκ τῆς ἑτέρας πόλεως" 

οὕτως ὑψηλή τε καὶ κοίλη ἡ χώρα ἦν. 82. ἐπεὶ δὲ 

πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς 
παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς, τεθραμμένους 

καρύοις ἑφθοῖς, ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα, καὶ οὐ 
πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι, 

ποικίλους δὲ τὰ νῶτα καὶ τὰ ἔμπροσθεν πάντα 
5 ΄ » Υ ϑώω" Ν ᾿" ““ 

ἐστυγμένους ἀνθέμιον. 588. ἐζήτουν δὲ καὶ ταῖς 

28. τεύχεσι. 866 ϑυϊά, τεύχεα. 
29. τούτῳ : τούτων, ἃ. 6.5 ΡΕΙΠΔΡΒ5 {Π6 τὶρῃϊ τϑδαϊηρ.---ηὑρί- 

σκετο, ἃ. Ὁ. 6.0. εὑρίσκ. 1). Ῥ Κἰ. 
80. εἰς τὸ πρόσω : τοῦ πρόσω, ἴ. σ. ἢ. 1. Κι]. Α. Β.Κ. ϑὅεε 

, ἃ. } 

92. σιτευτούς. ὅ66 Ῥο]]αχ, Οποιηδβί. 1, 288. ; ΥἹ. 86. --- 
πολύ, 6. Β. ---ἀνθέμιον. ὅε6 Ηδβνοῃ.: ϑυϊά,: ἐστεγμένα ἀν- 
θεμια, Ὁ. 6. οθ. ἐστεγμένα ἀνθώμια, ἃ. 
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ἑταίραις αἷς ἦγον οἱ Ἕλληνες ἐμφανῶς ξυγγίγ- 

γεσθαι νόμος γὰρ ἣν οὗτός σφισι. λευκοὶ δὲ 
πάντες οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες. 84. τούτους 
. 

ἔλεγον οἱ στρατευσάμενοι βαρβαρωτάτους διελθεῖν 

καὶ πλεῖστον τῶν ᾿Ελληνικῶν νόμων κεχωρισμένους. 

ἔν τε γὰρ ὄχλῳ ὄντες ἐποίουν ἅπερ ἂν ἄνθρωποι ἐν 
5 , , », Χ 3 Ἃ [οὶ , 

ἐρημίᾳ ποιήσειαν, ᾿ ἄλλως δὲ οὐκ ἂν τολμῴῷεν") μόνοι 

τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἅπερ ἂν μετ᾽ ἄλλων ὄντες; 

διελέγοντό τε ἑαυτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καὶ 
" ο 2 , Ὁ ΄ Ὁ » 
ὠρχοῦντο ἐφιστάμενοι ὅπου τύχοιεν ὥσπερ ἄλλοις 
ἐπιδεικνύμενοι. 

Ν,. Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ Ἕλληνες, διά τε 
“ [4 Χ [ο Ἃ.Ἅ 3 4 2 δ 

τῆς πολεμίας καὶ τῆς φιλίας, ἐπορεύθησαν ὀκτὼ 
΄, Ν Ε] ἴω » 7 “Ὁ σταθμούς, καὶ ἀφικνοῦνται εἰς Χάλυβας. οὗτοι 

2 , ϑ' Ν ς ΄ “" , Ἰὰς ἡ 

ὀλίγοι ἦσαν καὶ ὑπήκοοι τῶν Μοσσυνοίκων, καὶ ὃ 

βίος ἣν τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἀπὸ σιδηρείας. ἐν- 
τεῦθεν ἀφικνοῦνται εἰς Τιβαρηνούς. 2. ἡ δὲ τῶν 

Τιβαρηνῶν χώρα πολὺ ἦν πεδινωτέρα, καὶ χωρία 

εἶχεν ἐπὶ θαλάττῃ ἧττον ἐρυμνά. καὶ οἱ στρατηγοὶ 
» Χ Ν ἢ» 7 Χ Ἂ 

ἔχρῃζον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλειν καὶ τὴν στρα- 
Ν 2 “ , κ Ν , Ἂ Ὁ Ν 

τιὰν ὀνηθῆναί τι, καὶ τὰ ξένια ἃ ἧκε παρὰ Τιβαρη- 
ἴω, Ρ] 450.ν.02ἷ7 » ᾽ 93 “Ὁ ΄ 5» 

γῶν οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐπιμεῖναι κελεύσαντες ἔστε 

84. ἅπερ ἄν: ἂν ποί ἰὴ Μ858., δηαὰ ἀπε ο ϑοῃδίεσ. 866 
Ἐπυϑίδτῃ. οἡ ]ῖοηγϑ. ΡῬεγῖθρ. 1. 766.---ἄλλως. « « «τολμῷεν οἴη. 
ἃ. Ὁ. 6. Επιβίδίῃ. : [1Π686 οΥὰ5. ΔΡΡΘΔΥ ἴο Ὀ6 8 ὈΠΙΠΘΔΠΙηΡ 
ἸΠΒΘΤΈΊΟΗ. ---- μετ᾽ ἄλλων ὄντες : ἀλλήλων, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. Π. ἰόντες, 
Μ55. ὄντες, {86 αἰτεγδίϊομ οὗ Τα ηοϊαν. Ἐλυδίδιῃ. ἴῃ {ῃ6 
Ῥᾶιαρῆγαβα οὗ {Π18 ρᾶββαρα (]. 766.) γτϑίδιπβ μετ᾽ ἀλλήλων 
ἰόντες. 

1. ὀκτώ : τρεῖς, . 866 Ὠιοάον. ΧΙΥ͂. 80.: Πα ἄοεθβ ποῖ 
τηθηΐοη ἴῃ6 Χάλυβες. 

2. ὀνηθῆναι. ὅ66 δ1άα.--- παρ. (τῶν) Τιβ. Β. Ρ. τῶν οἵα. 
ἃ. Ὁ. -Ο΄ οστ᾽ ἂν βουλεύσαιντο, ἃ. ἔστ᾽ ἂν βουλεύσωνται, 6. 
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βουλεύσαιντο ἐθύοντο. 8. καὶ πολλὰ καταθυσάν- 

των τέλος ἀπεδείξαντο οἱ μάντεις πάντες γνώμην 

ὅτε οὐδαμῇ προσίοιντο οἱ θεοὶ τὸν πόλεμον. ἐντεῦ- 

θεν δὴ τὰ ξένια ἐδέξαντο, καὶ ὡς διὰ φιλίας πορευ- 
’ὔ Σ « 7] » Ι » 4 ,ὔ 

όμενοι δύο ἡμέρας ἀφίκοντο εἰς Κοτύωρα πόλιν 

Ἑλληνίδα, Σινωπέων ἀποίκους, ὄντας δ᾽ ἐν τῇ Τι- 
ϑαρηνῶν χώρᾳ. 

4. Μέχρι ἐνταῦθα ἐπέζευσεν ἡ στρατια. πλῆθος 
“" ͵,͵ -“ « “ » Ἁ “ 5 [ο 

τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνε 
μάχης ἄχρι εἰς Κοτύωρα σταθμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι 

δύο, παρασάγγαι ἑξακόσιοι καὶ εἴκοσι, στάδιοι μύ- 

ρίοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι, χρόνου πλῆθος 

ὀκτὼ μῆνες. ὅ. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα 

πέντε. ἐν δὲ ταύταις πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν. 
Ἁ Ν »] ͵ Ἁ » σ΄ ΄-Ἱ ς 

καὶ πομπὰς ἐποίησαν κατὰ ἔθνος ἕκαστοι τῶν ᾿ Ελ- 

λήνων, καὶ ἀγῶνας γυμνικούς. 6. τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια 

ἐλάμβανον τὰ μὲν ἐκ τῆς Παφλαγονίας, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν 

χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν" οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγοράν, 

οὐδ᾽ εἰς τὸ τεῖχος τοὺς ἀσθενοῦντας ἐδέχοντο. 

7. Ἔν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, 

φοβούμενοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως, 
ᾧ Ἁ ϑ Ἀ Ἷ 5 Υ͂ 3 Ἁ Ἁ ἦν γὰρ ἐκείνων καὶ φόρους ἐκείνοις ἔἐφερον, καὶ περὶ 

τῆς χώρας, ὅτι ἤκουον δῃουμένην. καὶ ἐλθόντες εἰς 

τὸ στρατόπεδον ἔλεγον: προηγόρει δὲ ᾿ΕΚατώνυμος 
δεινὸς νομιζόμενος εἶναι λέγειν" 8. ΓἜπεμψεν ἡμᾶς. 

8. ἐντεῦθεν δέ, ἃ. 
4. δύο οπι. Ὁ. 
ὅ. τεσσαρ. ἃ. Ὀ. Β. Ρ.--- (καὶ) πέντ. Ῥ. 
6. κοτυωρυτῶν, ἃ. 
Τ᾿ ον (06), ΕΞ’ δὲ οι. 8: Ὁ: 6. -- προηγόρει. 866 ϑυϊά. 
8. ἔπεμψαν, 8. --- νικᾶτε, ἃ. Ὁ. ἐνικᾶτε, Β. Ρ. Καὶ.---ηκούσα- 

μεν; 8. Ὁ. 
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ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἡ τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαι- 

γέσοντάς τε ὑμᾶς ὅτι νικᾶτε “Ελληνες ὄντες βαρβά- 
5 ΑΥ̓ Ἂ, ͵ [2 ἢ [ω] ρους, ἔπειτα δὲ καὶ ξυνησθησομένους ὅτι διὰ πολλῶν 

τε καὶ δεινῶν ὡς ἡμεῖς ἀκούομεν πραγμάτων σεσωσ- 

μένοι πάρεστε. 9. ἀξιοῦμεν δὲ “Ελληνες ὄντες καὶ 

αὐτοὶ ὑφ᾽ ὑμῶν ὄντων ᾿Ελλήνων ἀγαθὸν μέν τι 
7 Ά, ἃ , » Ν ἈΝ ες -“Ἷ΄ ς -“ » Ἀ 

πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν: οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν 

πώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες. 10. Κοτυω- 

ρῖται δὲ οὗτοι εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι ἄποικοι, καὶ τὴν 

χώραν ἡμεῖς αὐτοῖς ταύτην παραδεδώκαμεν βαρβά- 
ΕῚ Ἷ ἈΝ Χ Ἀ ς “ , Φ ρους ἀφελόμενοι" διὸ καὶ δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι 

τεταγμένον καὶ Κερασούντιος καὶ Τραπεζούντιοι 

ὡσαύτως": ὥστε ὅ,τι ἂν τούτους κακὸν ποιήσητε ἡ 
͵ὔ ’ 7] Ψ ΄“ Υ » ͵7ὔ Σινωπέων πόλις νομίζει πάσχειν. 11]. νῦν δὲ ἀκού- 

ς ΄“Ν Μ Ἄ, 7 Υ 

ομεν ὑμᾶς εἴς τε τὴν πόλιν βίᾳ παρεληλυθότας 

ἐνίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἰκίαις, καὶ ἐκ τῶν χωρίων 

βίᾳ λαμβάνειν ὧν ἂν δέησθε οὐ᾿ πείθοντας. 12. 

ταῦτ᾽ οὖν ἀξιοῦμεν" εἰ δὲ ταῦτα μὴ ποιήσετε, ἀνάγκη 
ἡμῖν καὶ Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας καὶ ἄλλον ὅντινα 

ἂν δυνώμεθα φίλον ποιεῖσθαι. 

18. Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ἐενοφῶν ὑπὲρ τῶν 
»-" - ς -“᾽ ,ὔ ον 5», ΄ στρατιωτῶν εἶπεν, Ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Σινωπεῖς, 

ἥκομεν ἀγαπῶντες ὅτε τὰ σώματα διεσωσάμεθα καὶ 
τὰ ὅπλα" οὐ γὰρ ἦν δυνατὸν ἅμα τε χρήματα ἄγειν 

καὶ φέρειν καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. 14. καὶ 

11. βίᾳ λαμβ. ἃ. Ὁ. ἃ. 6. π. ; θαϊ Ὁ. Β. Ρ. Κὶ οτι. βίᾳ. 
12. ταῦτ᾽ οὖν... μὴ ποιήσετε, ἃ. ταῦτ᾽ οὖν οὐκ. ... ταῦτα 

ποιήσετε, 1). Ρ. Β. Κι: οὐκ οἱ. ἃ. Ὁ. ἃ. 6, Τῇ τϑδαϊηρ οὗ ἃ. 
ΤΘΙΕ 8 ο ὃ 9. 

18. τὰ χρήμ. ἃ. Β. 
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νῦν ἐπεὶ εἰς τὰς ᾿Ελληνίδας πόλεις ἤλθομεν, ἐν 
Τραπεζοῦντι μέν, παρεῖχον γὰρ ἡμῖν ἀγοράν, ὠνού- 
μενοι εἴχομεν τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ἀνθ᾽ ὧν ἐτίμησαν 
ἡμᾶς καὶ ξένια ἔδωκαν τῇ στρατιᾷ, ἀντετιμῶμεν 

αὐτούς, καὶ εἴ τις αὐτοῖς φίλος ἦν τῶν βαρβάρων, 
, ᾽ ῇ ᾿ ᾿ ᾿ , βεδιννι ),..2 τούτων ἀπειχόμεθα: τοὺς δὲ πολεμίους αὐτῶν ἐφ 

οὺς αὐτοὶ ἡγοῖντο κακῶς ἐποιοῦμεν ὅσον ἐδυνάμεθα. 
16. ἐρωτᾶτε δὲ αὐτοὺς ὁποίων τινῶν ἡμῶν ἔτυχον' 
πάρεισι γὰρ ἐνθάδε οὺς ἡμῖν ἡγεμόνας διὰ φιλίαν ἡ 
πόλις ξυνέπεμψεν. 16. ὅποι δ᾽ ἂν ἐλθόντες ἀγορὰν 
μὴ ἔχωμεν, ἄν τε εἰς βάρβαρον γῆν ἂν τε εἰς ᾿Ελλη- 
νίδα, οὐχ ὕβρει ἀλλὰ ἀνάγκῃ λαμβάνομεν τὰ ἐπι- 
τήδεια. 17. καὶ Καρδούχους καὶ Ταόχους καὶ 
Χαλδαίους καίπερ βασιλέως οὐχ ὑπηκόους ὄντας 
[2 3, Γι, Ἃ Μ ΄ 2 , 

ὅμως καὶ μάλα φοβεροὺς ὄντας πολεμίους ἐκτησά- 

μεθα διὰ τὸ ἀνάγκην εἶναι λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, 
2 ἣν ἃ ἃ, ᾽ "“ Υ Ἀ Ι 

ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. 18. Μάκρωνας δὲ καίπερ 
βαρβάρους ὄντας; ἐπεὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο παρεῖ- 

χον, φίλους τε ἐνομίζομεν εἶναι καὶ βίᾳ οὐδὲν ἐλαμ- 

βάνομεν τῶν ἐκείνων. 19. Κοτυωρίτας δέ, οὺς 
ς ,  « " “Ὁ ἋΝ χες ΤΩ 4. «τἃ 
ὑμετέρους φατὲ εἰναι εἰ τε αὑτῶν εἰλήφαμεν, αὐτοὶ 

" , 5 ᾽ Ἁ ς [ 3 ἵν δὰ 
αἴτιοί εἰσιν οὐ γὰρ ὡς φίλοι προσεφέροντο ἡμῖν, 
ἀλλὰ κλείσαντες τὰς πύλας οὔτε εἴσω ἐδέχοντο 
οὔτε ἔξω ἀγορὰν ἔπεμπον" ἠἡτιῶντο δὲ τὸν παρ᾽ ὑμῶν 
ἁρμοστὴν τούτων αἴτιον εἶναι. 20. ὃ δὲ λέγεις βίᾳ 
παρελθόντας σκηνοῦν, ἡμεῖς ἠξιοῦμεν τοὺς κάμνον- 

᾽ ἈΝ ΄ δέ θ Ἄ ) ἃ Ἂ ᾽ » ,7ὔ 

τας εἰς τὰς στέγας δέξασθαι" ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνέῳγον 

14. καὶ (μήν) εἴ τις, Α. Ρ. Κ. 
18. Μάκ. δέγε, Β-Κα. (γέ), Ρ. 
19. φίλιοι, Β. Κ.---προσεφ. ἡμῖν οἴη. ἃ. Ὁ. 
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τὰς πύλας, ἡ ἡμᾶς ἐδέχετο αὐτὸ τὸ χωρίον ταύτῃ 
εἰσελθόντες ἄλλο μὲν οὐδὲν βίαιον ἐποιήσαμεν, 

σκηνοῦσι δ᾽ ἐν ταῖς στέγαις οἱ κάμνοντες τὰ 

ἑαυτῶν δαπανῶντες: καὶ τὰς πύλας φρουροῦμεν, 

ὅπως μὴ ἐπὶ τῷ ὑμετέρῳ ἁρμοστῇ ὦσιν οἱ κάμ- 
ς “ » » ᾽ ᾽ ᾿« -" - ͵ὕ Ὁ 

γοντες ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ κομίσασθαι ὅταν 
βουλώμεθα. 21. οἱ δὲ ἄλλοι, ὡς ὁρᾶτε, σκηνοῦ- 
μεν ὑπαίθριοι ἐν τῇ τάξει, παρεσκευασμένοι; ἂν 

7 ΞᾺ “Ὁ » ω ἍἋ Ν “- ϑ᾿ς ον μέν τις εὖ ποιῇ, ἀντευποιεῖν, ἂν δὲ κακῶς, ἀλέξ- 
ασθαι. 22. ἃ δὲ ἠπείλησας ὡς ἢν ὑμῖν δοκῇ 

Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας ξυμμάχους ποιήσεσθε 
3..ὃ δὲν δ δον πὶ -“ ν ἃ Χ 3 ΄ ἊΝ ΄ 

ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ ἢν μὲν ἀνάγκη ἢ πολεμήσομεν 
καὶ ἀμφοτέροις" ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοις πολλαπλασίοις 
ΙΥ “ 2 , Ἅ Χ [οῚ εἰ Ὁ ἊΝ; ' 

ὑμῶν ἐπολεμήσαμεν: ἂν δὲ δοκῇ ἡμῖν καὶ φίλον 

ποιήσομεν τὸν Παφλαγόνα. 28. ἀκούομεν δὲ αὐτὸν 
καὶ ἐπιθυμεῖν τῆς ὑμετέρας πόλεως καὶ χωρίων τῶν 
ἐπιθαλαττίων. πειρασόμεθα οὖν συμπράττοντες 

» “Ν π 5" “ " , 

αὐτῷ ὧν ἐπιθυμεῖ φίλοι γίγνεσθαι. 

24. ᾿Εκ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἱ ξυμπρέσ-- 
βεις τῷ “ΕἙκατωνύμῳ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις" 

παρελθὼν δ᾽ αὐτῶν ἄλλος εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον 

ποιησόμενοι ἥκοιεν, ἀλλὰ ἐπιδείξοντες ὅτι φίλοι 
᾿] ͵ Ν , Ἃ Χ 2, ΝΥ Ἁ 

εἰσί. καὶ ἕενίοις, ἢν μὲν ἔλθητε πρὸς τὴν Σινω- 

πέων πόλιν, ἐκεῖ δεξόμεθα, νῦν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύ- 
τᾷ ἃ 7. ς ΄΄- εὖ ΓΖ ᾽ - 

σομεν διδόναι ἃ δύνανται: ὁρῶμεν γὰρ πάντα ἀληθῆ 
» ἃ 7ὔ 2 ΤᾺ “ ,' » ς 

ὄντα ἃ λέγετε. 25. ἐκ τούτου ξένιά τε ἔπεμπον οἱ 

Κοτυωρῖται καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿ Ελλήνων ἐξένιζον 

Ως, ποιήσασθαι, ἃ. Ὁ. ἃ. 1. Κι 1. Δ. -- ποιήσομεν, Ὁ. ἃ. 6. ἢ. 
ποιήσωμεν, ἃ. -- ἂν δέ: ἣν δέ, Β.---δοκῇ, ἡμῖν Β. Ρ. 

29. τῶν χωρ. Ὁ. Β. 
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τοὺς τῶν Σινωπέων πρέσβεις, καὶ πρὸς ἀλλήλους 

πολλά τε καὶ φιλικὰ διελέγοντο, τά τε ἄλλα καὶ 
περὶ τῆς λοιπῆς πορείας ἐπυνθάνοντο ὧν ἑκάτεροι 

ἐδέοντο. 
΄ ᾿ ΄ « ῇ “Ὁ Ἁ , .. “Ψ 

ΥΙ. Ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 
»“ Ὄ σ " , ς Ἁ Ἂ 

τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ξυνέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς στρα- 
’ ’ “Ὁ Χ “ “Ὁ 

τιώτας, καὶ ἐδόκει αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας 
7 Ν , ΄, " 

παρακαλέσαντας τοὺς Σ᾿ νωπέας βουλεύεσθαι. εἴτε 

γὰρ πεζῇ δέοι πορεύεσθαι, χρήσιμοι ἂν ἐδόκουν εἶναι 
ς ω ΝΜ Ἁ Φ “ , 

οἱ Σινωπεῖς" ἔμπειροι γὰρ ἦσαν τῆς Παφλαγονίας" 

εἴτε κατὰ θάλατταν, προσδεῖν ἐδόκει Σινωπέων" 
μόνοι γὰρ ἂν ἐδόκουν ἱκανοὶ εἶναι πλοῖα παρασχεῖν 

ἀρκοῦντα τῇ στρατιᾷ. 2. καλέσαντες οὖν τοὺς 

πρέσβεις ξυνεβουλεύοντο, καὶ ἠξίουν “Ἑλληνας 

ὄντας “Ἕλλησι τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσθαι τῷ 
εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ κάλλιστα ξυμβουλεύειν. 

8. ἀναστὰς δὲ ᾿ΕἙκατώνυμος πρῶτον μὲν ἀπελο- 
γήσατο περὶ οὗ εἶπεν ὡς τὸν Παφλαγόνα φίλον 

ῇ Ψ δι ᾿ ὉὌ (ἢ ᾿ 
ποιήσοιντο; ὅτι οὐχ ὡς τοῖς “Ελλησι πολεμησόντων 
σφῶν εἴποι, ἀλλ᾽ ὅτι ἐξὸν τοῖς βαρβάροις φίλους 
εἶναι τοὺς “Ελληνας αἱρήσονται. ἐπεὶ δὲ ξυμβου- 

λεύειν ἐκέλευον, ἐπευξάμενος ὧδε εἶπεν. 4. Εἰ μὲν 

ξυμβουλεύοιμι ἃ βέλτιστά μοι δοκεῖ εἶναι, πολλά 

2. τῶν Σιν. : τῶν ΟΤη. ἃ. Ὁ.---φιλικά, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. ἐπιτή- 
δεια, Ὁ). Β. Ρ. Κι: εἰἴμοῦ Μ}}} ἀο, θὰ {Π6 Ὀδβὺ Μ585. ῥγθίεσ 
φιλικ. : ἐπιτήδεια 1 ὉΠΟὈ] ΘΟ. ΟΠΔ4016, ἃ8 [ΔΓ ἃ8 {Π6 856η86 18 Θοη- 
σεγπθα. 866 ὥγντγορϑα. [Υ. 1. 12., ἴο ψΏΙΟΝ 8. ΓΘΌγ8.----ἀνε- 
πυνθάνοντο, ἃ. Β.---καὶ ὧν, Β. Ρ. Κα. καὶ οἵα. ἃ. ἀηά οἴΠΕΓ8. 

1. δέοι : ἐδόκει, ἃ. Ὁ. 6.---οἱ Σινωπ. ἡγούμενοι, 1). Κα. [ἡγού- 
μενοι], Β, Ῥ. ἡγούμενοι οπι. 8. Ὁ. 8.---- μόνοι γὰρ ἄν : ἃ. Ὁ. 6. 

2. κάλλιστα, ἃ. ἃ. 6. η. βέλτιστα, 1). Ρ. 
κῦ 
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5 Ν Ἅ 5 3 ἈΝ ’ 2 ’ «“ Ἁ μοι κἀγαθὰ γένοιτο: εἰ δὲ μή, τἀναντία. αὕτη γὰρ 
διικς Ἁ Ἁ , “4 -“ “ ἡ ἱερὰ ξυμβουλὴ λεγομένη εἶναι δοκεῖ μοι παρεῖναι; 
νῦν μὲν γὰρ δὴ ἂν μὲν εὖ ξυμβουλεύσας φανῶ, πολ- 
λοὶ ἔσεσθε οἱ ἐπαινοῦντές με, ἂν δὲ κακῶς, πολλοὶ 

ἔσεσθε οἱ καταρώμενοι. ὅ. πράγματα μὲν οὖν οἶδ᾽ 

ὅτι πολὺ πλείω ἕξομεν, ἐὰν κατὰ θάλατταν κομί- 

ζησθε' ἡμᾶς γὰρ δεήσει τὰ πλοῖα πορίζειν: ἢν δὲ 

κατὰ γῆν στέλλησθε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους 
εἶναι. 6. ὅμως δὲ λεκτέα ἃ γυγνώσκω" ἔμπειρος 

γάρ εἰμι καὶ τῆς χώρας τῶν Παφλαγόνων καὶ τῆς 

δυνάμεως. ἔγχει γὰρ ἀμφότερα, καὶ πεδία κάλ- 

λιστα καὶ ὄρη ὑψηλότατα 7. καὶ πρῶτον μὲν ρη μ 
53 » Ἃ Ὄ Ὰ » Ἁ 3 ν᾽ ο»"» ᾽ 

οἶδα εὐθὺς ἣ τὴν εἰσβολὴν ἀνάγκη ποιεῖσθαι οὐ 
γὰρ ἔστιν ἄλλῃ ἢ ἣ τὰ κέρατα τοῦ ὄρους τῆς 
ς “ ᾽ π ' ἊΝ ν ἢ ς Ψ ἃ -Ὁ Α 

ὁδοῦ καθ᾽ ἑκάτερά ἐστιν ὑψηλά, ἃ κρατεῖν κατέ- 
Χ Ψ΄ Σ “ ὃ ’ 39. ἢ ᾿Ξ ᾿Φ Ἁ χοντες καὶ πάνυ ὀλίγοι δύναιντ᾽ ἄν: τούτων δὲ κατε- 

,7ὔ ἠδ᾽ Ἃ ς Ψ, 5 "4 » Ἃ χομένων οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες ἄνθρωποι δύναιντ᾽ ἂν 
ὃ “ Ἂ“" Ν Ἁ ἤ 5 Μ Ι ΄ 

ιἐλθεῖν. ταῦτα δὲ καὶ δείξαιμι ἄν, εἴ μοί τινα βού- 
λοισθε ξυμπέμψαι. 8. ἔπειτα δὲ οἷδα καὶ πεδία 
5) Ἀ ς ’ ἃ 3 Ἂ, ς ὰ 7] 

ὄντα; καὶ ἱππείαν ἣν αὐτοὶ οἱ βάρβαροι νομίζουσι 

κρείττω εἶναι ἁπάσης τῆς βασιλέως ἱππείας. καὶ 

γῦν οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι, ἀλλὰ 

4, Ἔ ἀγαθά," Ῥ.---νῦν μέν, ἃ. Ὁ. Β. μὲν οὔ. Ὁ. Ῥ. Κ.---πολ. 
ἔσεσθε : π. ἔσονται, ἃ. Ὁ. 6. Κ΄ ; ἀπα ἀραίη, ἔσονται, θ. ἔσεσ- 
θαι, ἃ. 

ὅ. κατὰ γῆν, ἃ. . κι γῆς, ἢ. 866 Τδυογά. ὙΠ]. 28., {86 
δοοαβ. 15 [Π6 ΥΘρΡΌΪΑΥ βαρ. 

θ. χώρ. τῆς Παφλαγ. ἃ.--- γὰρ [ἢ χώρα], Β. γὰρ ἡ χώρα, 
ἡ χώρ. οτη. ἃ. Ὁ..6. 

7. ἢ ἣ: ἧ οἵη. ἃ. 6. : Β. σοηραᾶγοϑ [. 6. 9. [Ὁ ἃ 511|118ΓὉ 
κακοφωνία. 

8. ἦν... ἱππείας οΥη. ἃ. Ὁ. 6. 
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μεῖζον φρονεῖ ὁ ἄρχων αὐτῶν. 9. εἰ δὲ καὶ δυνηθεῖτε 
τά τε ὄρη κλέψαι ἢ φθάσαι λαβόντες, καὶ ἐν τῷ 

πεδίῳ κρατῆσαι μαχόμενοι τούς τε ἱππεῖς τούτων 
καὶ πεζῶν μυριάδας πλεῖον ἢ δώδεκα, ἥξετε ἐπὶ τοὺς 

ποταμούς, πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα; εὖρος τριῶν 
πλέθρων, ὃν χαλεπὸν οἶμαι διαβαίνειν ἄλλως τε καὶ 
πολεμίων πολλῶν μὲν ἔμπροσθεν ὄντων, πολλῶν δὲ 
ὄπισθεν ἑπομένων: δεύτερον δ᾽ Ἶριν, τρίπλεθρον 
ὡσαύτως. τρίτον δ᾽ Ἅλυν, οὐ μεῖον δυοῖν σταδίοιν, 

ὃν οὐκ ἂν δύναισθε ἄνευ πλοίων διαβῆναι' πλοῖα δὲ 

τίς ἔσται ὁ παρέχων ; ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ὁ Παρθένιος 
ἄβατος, ἐφ᾽ ὃν ἔλθοιτε ἄν, εἰ τὸν Ἅλυν διαβαίητε. 

10. ἐγὼ μὲν οὖν οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίζω τὴν 
πορείαν ἀλλὰ παντάπασιν ἀδύνατον. ἂν δὲ πλέητε, 
ἔστιν ἐνθένδε μὲν εἰς Σ᾿, νώπην παραπλεῦσαι; ἐκ 
Σινώπης δὲ εἰς Ἡράκλειαν ἐξ Ἡρακλείας δὲ οὔτε 
πεζῇ οὔτε κατὰ θάλατταν ἀπορία. πολλὰ γὰρ καὶ 
πλοῖά ἐστιν ἐν ἩΗρακλείᾳ. 

11. ᾿Επεὶ δὲ ταῦτα ἔλεξεν, οἱ μὲν ὑπώπτευον φι- 
λίας ἕνεκα τῆς Κορύλα λέγειν" καὶ γὰρ ἣν πρόξενος 
αὐτῷ" οἱ δὲ καὶ ὡς δῶρα ληψόμενον διὰ τὴν ξυμ- 
βουλὴν ταύτην: οἱ δὲ ὑπώπτευον καὶ τούτου ἕνεκα 

λέγειν ὡς μὴ πεζῇ ἰόντες τὴν Σ᾿ νωπέων τι χώραν 

κακὸν ἐργάζοιντο. οἱ δ᾽ οὖν “Ελληνες ἐψηφίσαντο 

9. ἢν δυνηθῆτε, Ῥ. Κι.--- πολλῶν μέν: μὲν οτη. ἃ. Ὁ. 6.--- Ἶριν: 
Τίγρην, ἃ. Ὁ. Τίγρω, ἃ. α. Ἐπιβίδἢ. οη ΠὨίοηγϑ. Ρογίορ. 1. 984. 
τουπα Τίγριν 4180 ἴῃ ΗΒ ΘΟργ. ὅ66 Αυγίδῃ. Ρϑυρὶ. Ροηΐί. Επιχ. 
δηα ϑέίταθο, Ρ. ὅ66. (ὐἀβδυῦ.--- μείω, 6.---δύναισθε, 5. δύνησθε, 
Μ85.---“Ἄλυν (τοῦτον), διαβαίητε, Β. Ῥ. τοῦτον οπι. ἃ. Ὁ. 

11, πεζοὶ ὄντες, Ὁ. ἅ4ἅ. πεζῇ ὄντες, ἃ. --- χώραν κακ. τί, 
ΒΙΤΕ, 
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δ Ἂ »" κατὰ θάλατταν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι. 12. μετὰ 

ταῦτα Ἐξενοφῶν εἶπεν, Ὦ Σινωπεῖς, οἱ μὲν ἄνδρες 
4 4 ἃ ς “ κᾧ [4 Ὰ ἥρηνται πορείαν ἣν ὑμεῖς ξυμβουλεύετε' οὕτω δὲ 
ΒΩ 2 Χ “ 5 ,, «ς Ν «ες ᾽ “ 

ἔχει" εἰ μὲν πλοῖα ἔσεσθαι μέλλει ἱκανὰ ὡς ἀριθμῷ 
.« Χ Ι » ΄ Θ Ὁ ἍἋ ᾿ς ᾽ 

ἕνα μὴ καταλείπεσθαι ἐνθάδε, ἡμεῖς ἂν πλέοιμεν᾽ εἰ 

δὲ μέλλοιμεν οἱ μὲν καταλείψεσθαι οἱ δὲ πλεύσεσθαι.. 
5 Ἃ 2 “ 3 Ν -“ ’ 

οὐκ ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοῖα. 18. γιγνώσκομεν 

γὰρ ὅτι, ὅπου μὲν ἂν κρατῶμεν, δυναίμεθ᾽ ἂν καὶ 
, Δ ΥΞΑΣ Ἢ , " 3 ’ Ψ σώζεσθαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν" εἰ δέ που ἥττους 

τῶν πολεμίων ληφθησόμεθα, εὔδηλον δὴ ὅτι ἐν 
ἀνδραπόδων χώρᾳ ἐσόμεθα. 14. ἀκούσαντες ταῦτα 
οἱ πρέσβεις ἐκέλευον πέμπειν πρέσβεις. καὶ πέμ- 
πουσι Καλλίμαχον Ἀρκάδα, καὶ ᾿ἀρίστωνα ᾿4θη- 

Ν Υ , Ε ; Ἀ ς ν ΟῚ 
ναῖον, καὶ Σ᾽ αμόλαν ᾿ἄχαιόν. καὶ οἱ μὲν ὥχοντο. 

1ὅ. Ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ Ἐξενοφῶντι, ὁρῶντι 
μὲν ὁπλίτας πολλοὺς τῶν ᾿Ελλήνων, ὁρῶντι δὲ καὶ 
πελταστὰς πολλοὺς καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας 

Ἀῖν μα, ῇ “ὦ Ν , δ οἿ Ἁ Ὰ « ’ὔ 

καὶ ἱππέας δέ, καὶ μάλα ἤδη διὰ τὴν τριβὴν ἱκανούς, 
“ 7 Ρ] “Ὁ ῇ Ε » ΕΝ » .] Ἂ “ 

ὄντας δ᾽ ἐν τῷ Πόντῳ, ἔνθα οὐκ ἂν ἀπ᾽ ὀλίγων 

χρημάτων τοσαύτη δύναμις παρεσκευάσθη, καλὸν 

αὐτῷ ἐδόκει εἶναι καὶ χώραν καὶ δύναμιν τῇ ᾿Ελλάδι 
προσκτήσασθαι πόλιν κατοικίσαντας. 16. καὶ γε- 
έσθαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, καταλογιζομένῳ τό γέσθαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, γιζομένᾳ 

τε αὐτῶν πλῆθος καὶ τοὺς περιοικοῦντας τὸν Πόντον. 

12. μέλ. πλοῖ. ἔσεσθ. Β.---- ὡς ἀριθμῷ Μ58. ἀρ. ὡς, ΥΥ̓ εἴ5[κ6, 
Δ ἸΠΠΗΘΟΘΒΒΑΙῪ Δ] ΓΘ δίΊοη, [Ὁ] οσθα Ὀγ ἢ). ΒΡ. Κα. Οὐμηραγθ 
Πετοα. 1Π1|.6. καὶ ἕν... ἀριθμῷ.---- ἡμεῖς ἂν πλέ.: ἡμεῖς δὲ 
πλέ. ἄν, Β.1Κ. ἡμεῖς (δ᾽) ἂν πλέοιμεν, Ῥ. ; 10 15 ἀο. 8] 1 ἃ. Ὁ. 
Ὦδανα δέ. Οομρ. [.1, 2. Υ, ὅδ, 22.0,20. 

15. ληφθ. : ὀφθησόμεθα, ἃ.---εὔδηλον δέ, ἃ. 
1ὅ. ὁρῶν. δὲ πολ. πελτ. Β.---(καὶ) χώρ. ΒΡ. 
16. ἂν οῃ). ἃ. Ὀ.---καλέσας, ἃ. Ὀ. παρακαλ. 1). Ρ. Β.Κ. 
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καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο πρίν τινι εἰπεῖν τῶν στρατιω- 
ω Ἂ, 7 εἶ ’ [4 ἤ 

τῶν Σιλανὸν καλέσας τὸν Κύρου μάντιν γενόμενον 

τὸν ᾿ἀμβρακιώτην. 17. ὁ δὲ Σιλανὸς δεδιὼς μὴ 
γένηται ταῦτα καὶ καταμείνῃ που ἡ στρατιά, ἐκφέρει 

» εἶ ’ ’ [ς “" ΄ 

εἰς τὸ στράτευμα λόγον ὅτι Ἐενοφῶν βούλεται κατα- 
μεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οἰκίσαι καὶ ἑαυτῷ 
»ν) Ἁ , “ (Δ. , 6 

ὄνομα καὶ δύναμιν περιποιήσασθαι. 18. αὐτὸς δ᾽ ὁ 
Σιλανὸς ἐβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν ᾿Ελλάδα 
ἀφικέσθαι: οὺὃς γὰρ παρὰ Κύρου ἔλαβε τρισχιλίους 
δαρεικοὺς ὅτε τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήθευσε θυόμενος 
Κύρῳ, διεσεσώκει. 19. τῶν δὲ στρατιωτῶν, ἐπεὶ 

ἤκουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει βέλτιστον εἶναι καταμεῖναι, 

τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ. Τιμασίων δὲ ὁ Δαρδανεὺς καὶ 

Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς ἐμπόρους τινὰς παρόντας 
ων ς »“" Ἁ Υ͂ ’ὔ σ ᾽ Ἁ 

τῶν Ἡρακλεωτῶν καὶ Σινωπέων λέγουσιν, ὅτι εἰ μὴ 

ἐκποριοῦσι τῇ στρατιᾷ μισθὸν ὥστε ἔχειν τὰ ἐπιτή- 

δεια ἐκπλέοντας, ὅτι κινδυνεύσει μεῖναι τοσαύτη 
δύναμις ἐν τῷ Πόντῳ: βουλεύεται γὰρ Ξενοφῶν καὶ 
΄ ΄“ “ » Ά, 3. “ ;; ᾽ ΄-“' 

ἡμᾶς παρακαλεῖ, ἐπειδὰν ἔλθῃ τὰ πλοῖα, τότε εἰπεῖν 
᾿] “ [ς] “Ὁ " “ Ἁ «ες [ω ἐξαίφνης τῇ στρατιᾷ 20. Ἄνδρες, νῦν μὲν ὁρῶμεν 
ὑμᾶς ἀπόρους ὄντας καὶ ἐν τῷ ἀπόπλῳ ἔχειν τὰ 

17. γένηται, ἃ. Ὁ. Θθ. καταμείνῃ, ἃ. Ὁ. γένοιτο . «.. κατα- 
μείνειε, Β. -- ἐσφέρει, ἃ. Ὁ. 6. Οὐομωρ. 29. ἐξήνεγκε.--- βουλεύ- 
εται, ἢ. Κ.---οἰκῆσαι, ἃ. Ὁ. ἢ. σ». ἢ. 1. Κι 1. ; τὴ6 ὕγο ἔοστηϑβ ἅγα 
σοπδίδητ!ν οΘοπίουπααα, 

18. ὅτε: ὅτι, ἃ. 
19. ὁ Δαρδαν. οπη. ἃ. Ὁ. 8.--- ἐμπ. μέν τιν. ἃ. Ὁ. 6. Β.---ρα- 

κλειωτῶν, ἃ. ΔΙ ΥΔΥ5. --- ἐξευποριοῦσι, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. π. Β.,) νοι Ρ. 
τσ ΠΥ ΘΟΠαΘΠΠΠΒ 8ἃ8 ἃ ὈΔΓΌΑΓΟΙΒ ΌΤΙ. 

20. ὑμᾶς : ἡμᾶς, Ὁ. 5. Ὁ. Β. Ρ. Κ.---καὶ ὡς, ἃ. Ὁ. ἅ. ὡς, οπι. 
Β. Κ. (ὡς), Ρ.---- πλοῖα ἢ δὲ ἢ Ῥ., 16 ψΠο]6 βοπίθηοα Ἰαθουγβ 
ὉΠΑΘΥ 50Πὶ5 ἀοίδοϊ ; 1ῃ6 ἢγϑί ὅπῃ ἂν βούλησθε τῆᾶγ Ὀ6. 886] 0 
οπϊττοα, Ὀὰΐ {Π18 15 ποῖ σποῦρῃ. Οομῃρ.ΎΥ͂.6. 12. 
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3 ’ὔ ἃ, ς » ᾽ , ϑι δὰ , Ἁ 

ἐπιτήδεια καὶ ὡς οἴκαδε ἀπελθόντας ὀνῆσαί τι τοὺς 
᾿ 3 Ν » οἴκοι εἰ δὲ βούλεσθε τῆς κύκλῳ χώρας περὶ τὸν 

Πόντον οἰκουμένης ἐκλεξάμενοι ὅπῃ ἂν βούλησθε 

κατασχεῖν, καὶ τὸν μὲν ἐθέλοντα ἀπιέναι οἴκαδε, τὸν 
Ἄ 3 ΄. 7 3 ἴω ΄ῸῸΝ ᾽ ς ΄-“ ΤΑ 

δὲ ἐθέλοντα μένειν αὐτοῦ, πλοῖα δ᾽ ὑμῖν πάρεστιν, 
[χά “ ἍἋ , Ἄ “ Ἅ 5 ΄, 

ὥστε ὅπῃ ἂν βούλησθε ἐξαίφνης ἂν ἐπυιπέσοιτε. 

21. ᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ ἔμποροι ἀπήγγελλον 

ταῖς πόλεσι' ξυνέπεμψε δ᾽ αὐτοῖς Τιμασίων ὁ Δαρ- 
εὖ 3 ΄ , Ν 7 Χ , Ὁ δανεὺς Εὐρύμαχόν τε τὸν 4“ αρδανέα καὶ Θώρακα τὸν 

Βοιώτιον [τὰ αὐτὰ] ταῦτα ἐροῦντας. Σινωπεῖς δὲ 

καὶ «Ηρακλεῶται ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι πρὸς 
τὸν Τιμασίωνα, καὶ κελεύουσι προστατεῦσαι λα- 

, ΞΖ Ὁ » ΄, ες ΄ « 

βόντα χρήματα ὅπως ἐκπλεύσῃ ἡ στρατιά. 22. ὁ 

δὲ ἄσμενος ἀκούσας ἐν ξυλλόγῳ τῶν στρατιωτῶν 
» Ψ , Ρ] “Ὁ ,ὕ ἴον “ ο 

ὄντων λέγει τάδε. Οὐ δεῖ προσέχειν τῇ μονῇ, ὦ 

ἄνδρες, οὐδὲ τῆς “Ελλάδος οὐδὲν περὶ πλείονος 
“ 3 “4 , ’ 2 Ἁ ϑ 50» 

ποιεῖσθαι. ἀκούω δέ τινας θύεσθαι ἐπὶ τούτῳ οὐδ 
Φ “Ὁ , ς ἊὉ Ν Θ »Ὁ» Ἃ 2 

ὑμῖν λέγοντας. 28. ὑπισχνοῦμαι δὲ ὑμῖν, ἂν ἐκ- 

πλέητε, ἀπὸ νουμηνίας μισθοφορὰν παρέξειν κυζικη- 
΄ΝὉΝ : “ , νὸν ἑκάστῳ τοῦ μηνός" καὶ ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν Τρῳάδα; 

“ ᾿Ὶ ἢ 

ἔνθεν καὶ εἶμι φυγάς, καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ πόλις" 
{τ Τὴ ψ » Ἔ ΄ Ν 5. ἃ 
ἑκόντες γάρ με δέξονται. 24. ἡγήσομαι δὲ αὐτὸς 

΄ , 

ἐγὼ ἔνθεν πολλὰ χρήματα λήψεσθε. ἔμπειρος δέ 
“-“ ΄-΄-ἃ ἃ ΄“ Δ) 

εἰμι τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Φρυγίας καὶ τῆς Τρῳάδος 
δὶ “ 7 2 “ γ᾿ Ἂς ἐν ὃ Ν᾽ Ἂν καὶ τῆς Φαρναβάζου ἀρχῆς πάσης: τὰ μεν Θιὰ τὸ 

21]. ὁ Δαρδ.: ὁ οτι. ἃ. Ὁ. [ὁ Δαρδ.1, Β .---τὰ αὐτά οπη. ἃ. ὃ Ὁ. 
6.--- ταῦτα] ἀκ. Ρ.--- τὸν] Τιμασ. Ῥ. : ἃ. Ὁ. Βᾶγ6 τόν. 

22. τῇ μον. ἃ. τῇ οτι. Ὁ. Ρ. Κ, 
28, ὑπάρ. ὑμᾶς, ἃ. Ὁ. ἀ. 6.ἁ Οὐ. Ι. 1. 4. 
24, τὰ μέν.---τὰ δέ, α, Ὁ. 6. τῆς μέν... «τῆς δέ, Ὁ). 
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ἐκεῖθεν εἶναι, τὰ δὲ διὰ τὸ ξυνεστρατεῦσθαι ἐν αὐτῇ 
σὺν Κλεάρχῳ τε καὶ Δερκυλλίδᾳ. 

2ὅ. ᾿Αναστὰς δὲ αὖθις Θώραξ ὁ Βοιώτιος, ὃς ἀεὶ 
περὶ στρατηγίας Ἐενοφῶντι ἐμάχετο, ἔφη; εἰ ἐξέλ- 

» ““ , ΕΗ ᾽ “ γε" 

θοιεν ἐκ τοῦ Πόντου, ἔσεσθαι αὐτοῖς Χεῤῥόνησον 
χώραν καλὴν καὶ εὐδαίμονα ὥστε τῷ βουλομένῳ 
᾽ - “ἌΌν ᾿ ͵ ᾽ , " - 
ἐνοικεῖν, τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ ἀπιέναι οἴκαδε. γέλοῖον 
δὲ εἶναι ἐν τῇ ᾿Ελλάδι οὔσης χώρας πολλῆς καὶ 
ἀφθονου ἐν τῇ βαρβάρων μαστεύειν. 26. ἔστε δ᾽ 
ἄν, ἔφη, ἐκεῖ γένησθε, κἀγὼ καθάπερ Τιμασίων 

ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισθοφορίαν. ταῦτα δὲ ἔλεγεν 

εἰδὼς ἃ Τιμασίωνι οἱ Ἡρακλεῶται καὶ οἱ Σινωπεῖς 
ὑπισχνοῦντο ὥστε ἐκπλεῖν. 27. ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἐν 

,’ 2 , » Ἁ Ἁ ͵ Ἁ ͵ὔ Γφ 

τούτῳ ἐσίγα. ἀναστὰς δὲ Φιλήσιος καὶ Δύκων οἱ 

Ἀχαιοὶ ἔλεγον ὡς δεινὸν εἴη ἰδίᾳ μὲν Ἐενοφῶντα 

πείθειν τε καταμένειν, καὶ θύεσθαι ὑπὲρ τῆς μονῆς 
μὴ κοινούμενον τῇ στρατιᾷ, εἰς δὲ τὸ κοινὸν μηδὲν 
ἀγορεύειν περὶ τούτων. ὥστε ἠναγκάσθη ὁ Ἐενο- 

»"» » “ Ἁ ᾿ " ͵7] “ ᾽ὔ Ε΄. ὁ. 

φῶν ἀναστῆναι καὶ εἰπεῖν τάδε. 28. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες. 
θύομαι μέν, ὡς ὁρᾶτε, ὁπόσα δύναμαι καὶ ὑπὲρ 
ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, ὅπως ταῦτα τυγχάνω καὶ 

λέγων καὶ νοῶν καὶ πράττων, ὁποῖα μέλλει ὑμῖν 
ἤ Ἁ ὕ Ε Ἀ ᾿] ΄ Ἁ 

τε κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔσεσθαι καὶ ἐμοί. καὶ 

νῦν ἐθυόμην περὶ αὐτοῦ τούτου, εἰ ἄμεινον 
εἴη ἄρχεσθαι λέγειν εἰς ὑμᾶς καὶ πράττειν περὶ 

2. ξένων ἐμηχανᾶτο, ἃ. Ὁ. 4ἅ. Ξενοφῶντι διεμάχετο, 6. 1. --- 
τῷ δὲ μὴ βουλ. : μή οἵη. ἃ. ἃ. 6. 8686 8 20. 
98. μισθοφορίαν, ἃ. Ὁ. 6. -ράν, 1Ὁ. Β. Ρ, Κ.--Ο- ὑπισχνοῦντο, 

ἃ. Ὁ. ἃ. 6. 4ᾳ. ἐπαγγέλλοιντο, Ὦ.1. Κι 1. ἐπαγγέλοιντο, Β. Ρ. Καὶ. 
866 Ηδβυοδίαβ, ὑπισχνεῖται. 

21. [μὴ κοιν. τ᾿ στ.), Ρ. Κι 
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ΒΝ κα . Ἃ "Φ Ἁ Ψ [ο͵ 7 τούτων, ἢ παντάπασι μηδὲ ἅπτεσθαι τοῦ πράγ- 

Ἃ ῇ «ς ΄ὔ » ῇ ματος. 29. Σιλανὸς δέ μοι ὁ μάντις ἀπεκρίνατο 
τὸ μὲν μέγιστον, τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι ἤδει γὰ ὶ μὲν μέγ ; ρ ναι ἤδει γὰρ καὶ 
3 ν »“ “ ““ 

ἐμὲ οὐκ ἄπειρον ὄντα διὰ τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς" 
ἔλεξε δὲ ὅτε ἐν τοῖς ἱεροῖς φαίνοιτό τις δόλος καὶ 
τ Ἁ 3 ,ὔ ς » 4 [2 3 Ν 5 

ἐπιβουλὴ ἐμοί, ὡς ἄρα γιγνώσκων ὅτι αὐτὸς ἐπε- 
βούλευε διαβάλλειν με πρὸς ὑμᾶς. ἐξήνεγκε γὰρ 
τὸν λόγον ὡς ἐγὼ πράττειν ταῦτα διανοοίμην ἤδη οὐ 

,ὔ ς “Ὁ ΕΚ Ἂ }] Χ δ 3 -“" 

πείσας ὑμᾶς. 80. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων ἀποροῦντας 

ὑμᾶς, τοῦτ᾽ ἂν ἐσκόπουν ἀφ᾽ οὗ ἂν γένοιτο ὥστε 
λαβόντας ὑμᾶς πόλιν τὸν μὲν βουλόμενον ἀποπλεῖν 
" Ν᾿ ᾿ ᾿ ἣ Ὁ πιδοος ͵΄ ε Η ἤδη, τὸν δὲ μὴ βουλόμενον ἐπεὶ κτήσαιτο ἱκανὰ 
σ ᾿ Ἂ ε “ 3 , 2 [9] , 

ὥστε καὶ τοὺς ἑαυτοῦ οἰκείους ὠφελῆσαι τι. 581]. 

ἐπεὶ δὲ ὁρῶ ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα πέμποντας ᾿Ηρα- 
’, ἊΣ - Ὁ“ 2 “ Χ Ἂ 

κλεώτας καὶ Σινωπεῖς ὥστε ἐκπλεῖν, καὶ μισθὸν 

ὑπισχνουμένους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νουμηνίας, καλόν 
- ῇ 

μοι δοκεῖ εἶναι σωζομένους ἔνθα βουλόμεθα μισθὸν 

τῆς πορείας λαμβάνειν, καὶ αὐτός τε παύομαι ἐκείνης 

τῆς διανοίας, καὶ ὁπόσοι πρὸς ἐμὲ προσήεσαν λέ- 
γοντες ὡς χρὴ ταῦτα πράττειν, ἀναπαύσασθαί φημι 

Ὁ γ᾽ Ὁ 

χρῆναι. 82. οὕτω γὰρ γιγνώσκω" ὁμοῦ μὲν ὄντες 
Ν “ ΑΥ̓ Ὁ " Δ ΑΚ 3 

πολλοὶ, ὥσπερ νυνὶ, δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι 

καὶ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια: ἐν γὰρ τῷ κρατεῖν ἐστι καὶ 

τὸ λαμβάνειν τὰ τῶν ἡττόνων. διασπασθέντες δ᾽ 
39... 5 

ἂν, καὶ κατὰ μικρὰ γενομένης τῆς δυνάμεως, οὔτ 

29. ἤδη γάρ, ἃ. ἤδη γάρ, Β. 
31. πορείας, Ὁ. ἢ. πορίας, 4. ἀπορίας, ἃ. 6. ἀ. 6. ἔ, σ. ο. 

σωτηρίας, [). Β. Κα.---παύομ. ἃ. Ὁ. [ἀνα]παύομ. Β. ἀναπαύ. 
Κι.--- παύεσθαι, Τ). ἀναπαύσεσθαι, ἃ. Ὁ. Κ. ἀναπαύσασθαι, Β. 
[ἀνα]παύσασθαι, Ῥ. 
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ἂν τροφὴν δύναισθε λαμβάνειν οὔτε χαίροντες ἂν 

ἀπαλλάξαιτε. 38. δοκεῖ οὖν μοι ἅπερ ὑμῖν, ἐκ- 

πορεύεσθαι εἰς τὴν “Ελλάδα, καὶ ἐάν τις μείνῃ; ἢ 

ἀπολιπών [τινα] ληφθῇ πρὶν ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι πᾶν 

τὸ στράτευμα, κρίνεσθαι αὐτὸν ὡς ἀδικοῦντα. καὶ 

ὅτῳ δοκεῖ, ἔφη; ταῦτα, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν 
κ ἅπαντες. 

84. Ὁ δὲ Σ᾿ λανὸς ἐβόα καὶ ἐπεχείρει λέγειν ὡς 
δίκαιον εἴη ἀπιέναι τὸν βουλόμενον. οἱ δὲ στρα- 
τιῶται οὐκ ἠνείχοντο, ἀλλ᾽ ἠπείλουν αὐτῷ ὅτι εἰ 

λήψονται ἀποδιδράσκοντα, τὴν δίκην ἐπιθήσοιεν. 

86. ἐντεῦθεν ἐπεὶ ἔγνωσαν οἱ Ἡρακλεῶται ὅτι ἐκ- 

πλεῖν δεδογμένον εἴη καὶ Ἐενοφῶν αὐτὸς ἐπεψηφικὼς 
εἴη, τὰ μὲν πλοῖα πέμπουσι, τὰ δὲ χρήματα ἃ ὑπέσ- 

χοντο Τιμασίωνι καὶ Θώρακι ἐψευσμένοι ἦσαν τῆς 

μισθοφορίας. 86. ἐνταῦθα δὲ ἐκπεπληγμένοι ἦσαν 

καὶ ἐδεδοίκεσαν τὴν στρατιὰν οἱ τὴν μισθοφορίαν 
ὑπεσχημένοι. παραλαβόντες οὖν οὗτοι καὶ τοὺς 
ἄλλους στρατηγοὺς οἷς ἀνεκοινοῦντο ἃ πρόσθεν 
ἔπραττον, πάντες δ᾽ ἦσαν πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿4σιναίου, 
ὃς Χειρισόφῳ ὑπεστρατήγει' Χειρίσοφος δὲ οὔπω 
παρῆν" ἔρχονται πρὸς Ἐενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι 

μεταμέλοι αὐτοῖς, καὶ δοκοίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς 

82. ἀπαλλάξετε, ἃ. Ὁ. 6. Κ. β8566 11. ὅ, 10, 18. 
88. μείνῃ ἤ : μέν τι, ἃ. Ὁ. 6. ἢ.---τινά οπη. ἃ. Ὁ. 6. ἢ. 
84. ἐπιθήσειεν, ἃ. ἐπιθήσοι, ἴ. α. Ὦ. 1. Κι 1. Α. 866 ἐντεῦ- 

θεν. Μ ὨἸΟἢ {Ό]]ονν8. 
8ὅ. μισθοφορίας, 8. Ὁ. Β. -ρᾶς, Ὦ. Ῥ. [τ. μισθοφορᾶς] Κ. 
86, ἐνταῦθα δέ: δέ οτη. ΚῬ---ἐδεδείκεσαν, ἃ. “ ἐδεδίεσαν, ἢ 

Ρ, Κι. --- ἀνεκοινῶντο, ἃ. 6. ἀνεκοινοῦντο, Ὁ. ἀνακεκοίνωντο, 
Ὦ. Β. Ρ, Κα. --- μεταμελοίη, ἃ. Ὁ. 6. 
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Φᾶσιν, ἐπεὶ πλοῖα ἔστι, καὶ κατασχεῖν τὴν Φα- 
“ , 3 Ἃ Ν ἰφ “-“ 3 ,ὔ 

σιανῶν χώραν. 87. Αἰήτου δὲ υἱνδοῦς ἐτύγχανε 
΄ 3 ““ -Ἕ “ Ἁ 3 , [ 

βασιλεύων αὐτῶν. Ἐξενοφῶν δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι 

οὐδὲν ἂν τούτων εἴποι εἰς τὴν στρατιάν" ὑμεῖς δὲ 
ξυλλέξαντες, ἔφη, εἰ βούλεσθᾷ, λέγετες. ἐνταῦθα 
ἀποδείκνυται Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς γνώμην οὐκ 
5 ἥ 2 Ἁ ᾿ ς Ὺ“ Ψ ᾿ 

ἐκκλησιάζειν, ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ ἕκαστον λοχαγοὺς 

πρῶτον πειρᾶσθαι πείθειν. καὶ ἀπελθόντες ταῦτ᾽ 
ἐποίουν. 

ΝΠ. Ταῦτα οὖν οἱ στρατιῶται ἀνεπύθοντο [τὰ] 
, τι ς “4 ΄ 4. "»" “ » 

πραττόμενα. καὶ ὁ Νέων λέγει, ὡς Ξενοφῶν ἀναπε- 
πεικὼς τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς διανοεῖται ἄγειν 

Ἃ , 3 ΄ 2 ἊὉᾳ 

τοὺς στρατιώτας ἐξαπατήσας πάλιν εἰς Φᾶσιν. 2. 

ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται χαλεπῶς ἔφερον, καὶ 
ξύλλογοι ἐγίγνοντο καὶ κύκλοι ξυνίσταντο, καὶ μάλα 

Ν, δὰ Ἁ , - Ἄ, Ἁ [ο 

φοβεροὶ ἦσαν μὴ ποιήσειαν οἷα καὶ τοὺς τῶν Κόλχων 
κήρυκας ἐποίησαν καὶ τοὺς ἀγορανόμους" ὅσοι γὰρ 

Ἁ » ΝΥ θ , , ,ὔ θ 

μὴ εἰς τὴν θάλατταν κατέφυγον κατελεύσθησαν. 

8. ἐπεὶ δὲ ἠσθάνετο Ἐξενοφῶν, ἔδοξεν αὐτῷ ὡς τά- 
χίστα ξυναγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν, καὶ μὴ ἐᾶσαι 

ξυλλεγῆναι αὐτομάτους: καὶ ἐκέλευσε τὸν κήρυκα 
ῃ ᾽ 7 .-ὦ 2 Ν Ν 7, 5 

ξυλλέγειν ἀγοράν. 4. οἱ δ᾽ ἐπεὶ τοῦ κήρυκος ἤκου- 
΄ Ἁ , ς ὔ΄ 3 -“ »-᾿ 

σαν; ξυνέδραμον καὶ μάλα ἑτοίμως. ἐνταῦθα Ἐξενο- 

φῶν τῶν μὲν στρατηγῶν οὐ κατηγόρει, ὅτε ἦλθον 
ἈΝ 9... , ΑΕ 

πρὸς αὐτόν, λέγει δὲ ὧδε. 
ἱρὰ εκ Χ ὅ. ᾿Ακούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, ἐμὲ ὡς ἐγὼ 

87. υἱδοῦς, ἃ. Β. Κα.-- οὐκ ἐκ. : οὐκ, ἃ. Ὁ. ὁ. 6. Ἐμη,Ἐ Ρ, 
1. τὰ πραττ. ἃ. Ὁ. 6. τά, οτῃ. Ὁ). Ρ, Καὶ. 
2. γάρ, οηϊ. ἃ. Ὁ. 6. [γάρ], ΒΡ 
8. ὁ Ξενοφ. Β. Κὶ, 
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ἄρα ἐξαπατήσας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. ἀκού- 

σατε οὖν μου πρὸς θεῶν, καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι 
᾽ “ ᾽ , » , ᾽ “ Ἄ, Ἃ “ 

ἀδικεῖν, οὐ χρή με ἐνθένδε ἀπελθεῖν πρὶν ἂν δῶ 
δίκην" ἂν δ᾽ ὑμῖν φαίνωνται ἀδικεῖν οἱ ἐμὲ διαβάλ- 
λοντες, οὕτως αὐτοῖς χρῆσθε ὥσπερ ἄξιον. 6. ὑμεῖς 
δ᾽, ἔφη, ἴστε δήπου ὅθεν ἥλιος ἀνίσχει καὶ ὅπου 

δύεται, καὶ ὅτι ἐὰν μέν τις εἰς τὴν ᾿Ελλάδα μέλλῃ 
»,; Ν «ς ’ “Ὁ ’ ἊἋ ͵ ἢ 

ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν δεῖ πορεύεσθαι" ἢν δέ τις βού- 

ληται εἰς τοὺς βαρβάρους, τοὔμπαλιν πρὸς ἕω. 
ἔστιν οὖν ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο ὑμᾶς ἐξαπατῆσαι 
ς ΄“ Ψ ᾿ » 7 ͵ Ἁ »} “Ὁ », 

ὡς ἥλιος ἔνθεν μὲν ἀνίσχει, δύεται δὲ ἐνταῦθα, ἔνθα 

δὲ δύεται, ἀνίσχει δ᾽ ἐντεῦθεν ; 7. ἀλλὰ μὴν καὶ 
“ ; 5 Γ -“ , Ν "» ἴω , 

τοῦτό γε ἐπίστασθε ὅτι βορέας μὲν ἔξω τοῦ Πόντου 
εἰς τὴν “Ελλάδα φέρει, νότος δὲ εἴσω εἰς Φᾶσιν, καὶ 
λέγετε, ὅταν βοῤῥᾶς πνέῃ, ὡς καλοὶ πλοῖ εἰσιν εἰς 
τὴν Ελλάδα. τοῦτο οὖν ἔστιν ὅπως τις ἂν ὑμᾶς 
ἐξαπατήσαι ὥστε ἐμβαίνειν ὁπόταν νότος πνέῃ ; 8. 
ἀλλὰ γὰρ ὁπόταν γαλήνη ἢ ἐμβιβῶ. οὐκ οὖν ἐγὼ 

Ἀ τ ιν 7 , «ε »“ Ἁ » ᾿. 

μὲν ἐν ἑνὶ πλοίῳ πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον 
᾽ «ς ῇ -“ ΕΝ φ » Ἁ Ἃ 2 « »΄32σ} Χ 

ἐν ἑκατόν ; πῶς ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην ὑμᾶς ξὺν 
5 Ἁ »-" Ἁ [Ὰ Ἃ 5 ͵ » 

ἐμοὶ πλεῖν μὴ βουλομένους ἢ ἐξαπατήσας ἄγοιμι; 

9, ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς ἐξαπατηθέντας καὶ καταγοητευθέν- 
ε  ϑῶΣ “ ᾿ ᾽ »-Ἡ Ἁ Ἁ ᾽ 7 

τας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκειν εἰς Φᾶσιν" καὶ δὴ ἀποβαίνομεν 

ὅ. ἀδικεῖν .. « .« ἀδικεῖν, ἃ. Ὁ. ἀδικῶν - . .. ἀδικοῦντες, Ῥ, Κ΄. 
ΤΩΟΙΘ ἴῃ ΔΟοοουάδΠ06 10 ΘΟΙΊΠΊΟΠ 8868. 

θ. ὅπου, ἃ. θ. ὅποι, Ρ. Κ..--- ἐὰν δέ τις, Ῥ. --- ὁ ἥλιος, Κι.--- 
ἔνθεν μέν, ἃ. ἴ, 5. ἔνθα μέν, 1).--οένθα δέ, ϑομεοῖ, ἔνθεν δέ, 
Ὦ. Οὐου. Ηετγοά. 11. 142. 

ἤ. καὶ λέγεται, ἃ. Ὁ. ἃ.--- πνῇ, ἃ.---- πλόοι, ἃ. Β, 
8. γὰρ ὑμᾶς ὁπόταν, Β,Ῥ. ὑμᾶς οτη. α.Ὁ.α.6.---πλευσοῦμαι, Κ. 
9. καὶ δὴ καί, Ὁ. Β. Ῥ. Κι ; 1868 Ιαἰέεῖ καὶ ἃ. οἸηϊῖ8. --- εἷς 

[ὑμᾶς], Ρ, εἷς ὑμᾶς, Κα.---εἷς ἀνὴρ, Ὁ. Ρ, Καὶ. εἷς οπι. ἃ. Ὁ. 6. 
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εἰς τὴν χώραν' γνώσεσθε δήπου ὅτι οὐκ ἐν τῇ ̓ Ελ- 

λάδι ἐστέ: καὶ ἐγὼ μὲν ἔσομαι ὁ ἐξηπατηκὼς εἷς, 
ὑμεῖς δὲ οἱ ἐξηπατημένοι ἐγγὺς μυρίων ἔχοντες ὅπλα. 
πῶς ἂν οὖν ἀνὴρ μᾶλλον δοίη δίκην ἢ οὕτω περὶ 

αὑτοῦ τε καὶ ὑμῶν βουλευόμενος ; 10. ἀλλ᾽ οὗτοί 

εἰσιν οἱ λόγοι ἀνδρῶν καὶ ἠλιθίων κἀμοὶ φθονούντων, 
Ὁ Β'. Ἄν Ὁ 9 ὁ “ “ ᾿ » , 3.,..Ἃ ὅτι ἐγὼ ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμαι. καίτοι οὐ δικαίως γ᾽ ἄν 

Γι ᾿ ἘΝ 2 »“" 3. , Ἃ , 

μοι φθονοΐῖεν᾽ τίνα γὰρ αὐτῶν ἐγὼ κωλύω ἢ λέγειν 
" Υ, 3 Χ » 2 ς τὰ Ἃ " 5» 

εἴ τίς τι ἀγαθὸν δύναται ἐν ὑμῖν, ἢ μάχεσθαι εἴ τις 
“ ““ἰ΄' Ὰ 

ἐθέλει ὑπὲρ ὑμῶν τε καὶ ἑαυτοῦ, ἢ ἐγρηγορέναι περὶ 

τῆς ὑμετέρας ἀσφαλείας ἐπιμελόμενον ; τί γάρ, 

ἄρχοντας αἱρουμένων ὑμῶν ἐγώ τινι ἐμποδών εἰμι ; 
παρίημι, ἀρχέτω" μόνον ἀγαθόν τι ποιῶν ὑμᾶς φαι- 

; ᾿ ἍΜ τὰ ΠΡΟΤῚ τρ- ἀμβ, .» ᾿ 5 
νέσθω. 11. ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ περὶ τούτων 

Ν 35 ; ᾽ , χ'" ὡρδο γας »Χ ᾽ - 
τὰ εἰρημένα" εἰ δέ τις ὑμῶν ἢ αὐτὸς ἐξαπατηθῆναι 
ἍἋ Ὁ “Ἂ 2 » »“ “ , 

ἂν οἴεται ταῦτα ἢ ἄλλον ἐξαπατῆσαι ταῦτα, λέγων 
, Ρ Ψ . , Ψ 5" . διδασκέτω. 12. ὅταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ 

ὑἡπέλθητε πρὶν ἂν ἀκούσητε οἷον ὁρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ ἀπέλθητε πρ γ) ρ τῇ στρατιζ 
ἃ ΨΥ Ι , 

ἀρχόμενον πρᾶγμα' ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑπο- 

δείκνυσιν, ὥρα ἡμῖν βουλεύεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν 
μὴ κάκιστοί τε καὶ αἴσχιστοι ἄνδρες ἀποφαινώμεθα 

Ἂ Ν Ὁ Ἂ Ἁ 3 , ᾿, ΄ Ἁ καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων καὶ φίλων καὶ 

πολεμίων. 18. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ στρατιῶται 

10. ἐπιμελούμενον, Ὁ. 4. ἐπιμελουμένους, ἃ. ΜΙ ον ΟΥΟΥ 
ους.---μόνον εἰ ἀγαθόν τι; ἃ. Ὁ.) ἃ8 11 φαίνεται ΘΓ6 σοϊηρ᾽ ἴο [0]- 
Ιον.----τί γάρ; Β.Ρ. ᾿ 

11. οἴηται, Ὁ. 
12, ἂν οτη. ἃ. Ὁ.. ΘΟΠ ΥΑΥΥ ἴο σοΥτθοῦ 8808.--- φιλίων, Β.-- 

πολεμίων, καὶ καταφρονηθῶμεν. Β. Ῥ. Κὶ. : καὶ καταφ. οπ|. ἃ. 
Ὁ. 6. 
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ἐθαύμασάν τε ὅ,τι εἴη καὶ λέγειν ἐκέλευον. ἐκ τού- 
Ε ΄ ᾿ ᾿ ω Ι Φ 

του ἄρχεται πάλιν, ᾿Επίστασθέ που ὅτι χωρία ἦν 
ἐν τοῖς ὄρεσι βαρβαρικά, φίλια τοῖς Κερασουντίοις, 

»“ ᾽ὔ "ν᾿. δι 

ὅθεν κατιόντες τινὲς καὶ ἱερεῖα ἐπώλουν ἡμῖν καὶ 
» κὶ Ὁ “ , γι. ον ᾽ Ν 

ἄλλα ὧν εἶχον, δοκοῦσι δέ μοι καὶ ὑμῶν τινες εἰς τὸ 

ἐγγυτάτω χωρίον τούτων ἐλθόντες ἀγοράσαντές τι 
πάλιν ἐλθεῖν. 14. τοῦτο καταμαθὼν Κλεάρετος ὁ 

λοχαγὸς ὅτι καὶ μικρὸν εἴη καὶ ἀφύλακτον διὰ τὸ 
φίλιον νομίζειν εἶναι, ἔρχεται ἐπ’ αὐτοὺς τῆς νυκτὸς 
«ς , ᾽ Χ ς “- :] Α , 

ὡς πορθήσων, οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών. 15. διενενόητο 

δέ. εἰ λάβοι τόδε τὸ χωρίον, εἰς μὲν τὸ στράτευμα 
᾿ ᾿ -" 5 Ν᾿ Ἁ ᾽ “Ὁ 2 . 2 ΄7 

μηκέτι ἐλθεῖν, εἰσβὰς δὲ εἰς πλοῖον ἐν ᾧ ἐτύγχανον 

οἱ ξύσκηνοι αὐτοῦ παραπλέοντες, καὶ ἐνθέμενος εἴ τι 
λάβοι, ἀποπλέων οἴχεσθαι ἔξω τοῦ Πόντου. . καὶ 
ταῦτα ξυνωμολόγησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τοῦ πλοίου σύσ- 

κηνοι, ὡς ἐγὼ νῦν αἰσθάνομαι. 16, παρακαλέσας 

οὖν ὁπόσους ἔπειθεν ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίον. πορευό- 
» ᾿ κ ΄ 4 Ἂ ,, Ἂς 

μενον δ᾽ αὐτὸν φθάνει ἡμέρα γενομένη, καὶ ξυστάντες 
Μ΄. ὃ» ᾿ ἈΝ 2 “ ͵ , Χ 

οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ ἰσχυρῶν τόπων βάλλοντες καὶ 

παίοντες τόν τε Κλεάρετον ἀποκτείνουσι καὶ τῶν 
ΕῚ Α͂ ε ἃ Ν ᾽ [ω᾿ 

ἄλλων συχνούς, οἱ δέ τινες καὶ εἰς Κερασοῦντα 
᾽ »“ » »“" » 9 3 “ ς ΄ 

αὐτῶν ἀποχωροῦσι. 17. ταῦτα δ᾽ ἦν ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
Φοε .“ ἴω 5 »" »“"ἅ- »" ΙΝ “ ΕΣ 

ἡ ἡμεῖς δεῦρο ἐξωρμῶμεν πεζῇ" τῶν δὲ πλεόντων ἔτι 

18. ὅ,τι, ἃ. Ὁ. τί, Ρ. --- πάλ. ἐλθεῖν : πάλ. ἀπῆλθον, ἃ. Ὁ. ἁ. 
ΠΏ. πάλ. ἀπελθεῖν, Τλοη. Ῥ., τῃ6 τοδάϊηρ οὗ ἃ. Ὁ. ἃ. 15 ρβϑῦπδρβ 
{1Π6 {τ 6 ΟΠ6. 

ΤΕ ἴτῆο Ῥ. 
15. τόδε, ἃ. Ὁ. 6. (τόδε), Ῥ. τόδε, οἵη. Κ. --- εἰσβάς, ἃ. Ὁ. 6. 

ἔμβάς, 1). Β. Κ΄. ; θοΐῃ Δαμπη]551016.--- τὸ] πλοῖον Β.--- ἐκ τ. πὰ. 
ἃ. Ὁ. ἃ, 6.π. ἐν τῷ πλοίῳ, Ρ. 

17. παοαπλεόντων, ἃ. Ὁ. 6. Β. 
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Χ ον 5 ἴω 

τινὲς ἦσαν ἐν Κερασοῦντι, οὔπω ἀνηγμένοι. μετὰ 
ἴω, ς »" 

τοῦτο, ὡς οἱ Κερασούντιοι λέγουσιν, ἀφικνοῦνται 

τῶν ἐκ τοῦ χωρίου τρεῖς ἄνδρες τῶν γεραιτέρων πρὸς 
Χ Ἂ Ν Γα , “ 5 Ὁ 3 Χ ᾿ 

τὸ κοινὸν τὸ ἡμέτερον χρήζοντες ἐλθεῖν. 18. ἐπεὶ ὃ 
ς -“ » , Ν ᾿ “ 5) 

ἡμᾶς οὐ κατέλαβον, πρὸς τοὺς ΚΚεερασουντίους ἔλεγον 
Ὁ ΄ αι δ χς , 2 - ἄς ΕῚ γ 

ὅτι θαυμάζοιεν τί ἡμῖν δόξειεν ἐλθεῖν ἐπ᾽ αὐτούς. 
-} Ν 7 “ ὔ “ “ Ρ) 3 ᾿, “ 

ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, ἐεφασαν, ὃτι οὐκ ἀπὸ κοινοῦ 
Α͂ Ἂ [ον {ς ἤ 3 δ 3, , 

γένοιτο τὸ πρᾶγμα, ἥδεσθαί τε αὐτοὺς καὶ μέλλειν 
5 Ψ ΄“ Ε ς “ 7 Ν Ἂν οἿ 

ἐνθάδε πλεῖν, ὡς ἡμῖν λέξαι τὰ γενόμενα, καὶ τοὺς 
δὴ ΄ 3 δ, ΄Α ΄ Χ 

γεκροὺς κελεύειν αὐτοὺς θάπτειν λαβόντας [τοὺς 
΄ Ὰ ΄ - 3 πὰς ῇ Ν 

τούτου δεομένους.] 19. τῶν δ᾽ ἀποφυγόντων τινὲς 
“Ελλήνων ἔτυχον ἔτι ὄντες ἐν Κερασοῦντι' αἰσθό- 

Χο ΡῸΝ ΄ὔ “ 5 2 γι δι») 
μενοι δὲ τοὺς βαρβάρους ὅπου εἶεν αὐτοί τε ἐτόλ- 

μησαν βάλλειν τοῖς λίθοις, καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκε- 
“ Ν Ων ὃ » θ ΄ [.. »" ες 

λεύοντο. καὶ οι ἂν βεὲες αΠΤοὐὔνησκοῦυσε Τρεῖς οντές Οἱ 

πρέσβεις καταωλευσθέντες. 20. ἐπεὶ δὲ τοῦτο 

ἐγένετο; ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς οἱ Κερασούντιοι καὶ 

λέγουσι τὸ πρᾶγμα" καὶ ἡμεῖς οἱ στρατηγοὶ ἀκού- 

σαντες ἠχθόμεθά τε τοῖς γεγενημένοις, καὶ ἐβουλευό- 

μεθα ξὺν τοῖς Κερασουντίοις ὅπως ἂν ταφείησαν οἱ 

τῶν ᾿Ελλήνων νεκροί. 21. συγκαθήμενοι δ᾽ ἔξωθεν 

τῶν ὅπλων ἐξαίφνης ἀκούομεν θορύβου πολλοῦ, Παἷε 

παῖε, βάλλε βάλλε, καὶ τάχα δὴ ὁρῶμεν πολλοὺς 

προσθέοντας λίθους ἔχοντας ἐν ταῖς χερσί, τοὺς δὲ 

18. σφεῖς λέγειν, οὔῇ. ἃ. Ὁ. ἃ. 6. σφεῖς λέγ. ἔ. ρα. 1. Κι 1. 
ΟΠ  , σφᾶς λέγ. οἴμεν Μ55. Β. ΡᾺ λέξαι: λέξειαν, ΒοΙη6 
Μ55. -- τοὺς τούτων δεομ. β01ὴ6 Μ55. ; οπι. ὃ. ἃ. 6. 

19. τινὰς Ἕλλ. τυχεῖν ἔτι ὄντας, ἃ. Ὁ. (ἃ. 6. Κ. --- ὅπ. εἶ. ἃ. Ὁ. 

ὅποι εἶεν. ΘΕ. ὅποι ἴοιεν, . Β. ῬΡΙΚΙ 
20, ὅπως, ἃ. ".6. πῶς τ 

21. ἔξω, 3.--- προθέοντας, ἃ. Ὁ. 

φ-- 
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δ .1.0 , Ν ς Ἀ ", ς 

καὶ ἀναιρουμένους. 22. καὶ οἱ μὲν Κερασούντιοι ὡς 

ἂν καὶ ἑωρακότες τὸ παρ᾽ ἑαυτοῖς πρᾶγμα, δείσαντες 
ἀποχωροῦσι πρὸς τὰ πλοῖα. ἦσαν δὲ νὴ Ζία καὶ 
φΦ ω .“«Ἁἁ“τ»ΣχλἿΆἊ, » Ν 5 ᾿ ᾽ Ἕ 

ἡμῶν οἱ ἔδεισαν. 28. ἔγωγε μὴν ἦλθον πρὸς αὐτοὺς 
καὶ ἠρώτων ὅ,τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμα. τῶν δὲ ἦσαν μὲν 

τι 2 Ν » [τς Ν , “ 3 “ ͵ οἱ οὐδὲν ἤδεσαν, ὅμως δὲ λίθους εἶχον ἐν ταῖς χερσίν. 
᾿ ἃ , ᾽ , ἃ ᾽ ,ὔ ᾿ι Ὁ ς » 

ἐπεὶ δὲ εἰδότι τινὶ ἐπέτυχον, λέγει μοι ὅτι οἱ ἀγορα- 

νόμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στράτευμα. 2324. ἐν 
τούτῳ τις ὁρᾷ τὸν ἀγορανόμον Ζήλαρχον πρὸς τὴν 
θάλατταν ἀποχωροῦντα, καὶ ἀνέκραγεν" οἱ δὲ ὡς 
» σ Ἂ » » , Ἃ 3 ΄ , ἤκουσαν, ὥσπερ ἢ συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος 
»" ἣν. ἃ ἧ,.- .- ὦ ἊῚ ͵΄ ε ἴενται ἐπ᾿ αὐτόν. 25. οἱ δ᾽' αὖ Κερασούντιοι ὡς 
φῳ ς ἴω ΟῚ ς 7 ἴω δ 5. ὧν 

εἶδον ὁρμῶντας καθ᾽ αὑτούς, σαφῶς νομίζοντες ἐπὶ 

σφᾶς ἴεσθαι,; φεύγουσι δρόμῳ καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς 
τὴν θάλατταν. ξυνεισέπεσον δὲ καὶ ἡμῶν αὐτῶν 

τινες, καὶ ἐπνίγετο ὅστις νεῖν μὴ ἐτύγχανεν ἐπιστά- 

μενος. 26. καὶ τούτους τί δοκεῖτε; ἠδίκουν μὲν 
» ΝΜ Ἁ Ἁ , “ Χ [- »“ 

οὐδέν, ἔδεισαν δὲ μὴ λύττα τις ὥσπερ κυσὶν ἡμῖν 
ἐμπεπτώκοι. εἰ οὖν ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, θεάσασθε 

οἵα ἡ κατάστασις ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. 27. 
4 -“ Ἁ « ’ ᾽ "» 4 Μ 3 , ὑμεῖς μὲν οἱ πάντες οὐκ ἔσεσθε κύριοι οὔτε ἀνελέσθαι 
πόλεμον ᾧ ἂν βούλησθε οὔτε καταλῦσαι, ἰδίᾳ δὲ ὁ 

22. ἦσ. δ᾽ ἔνδηλοι καὶ ἡμῶν οἵ, ἃ. Ὁ. ἀ. 68.---- οὗ κι ἦμ. Β. 
28. ἐπ. δὲ [καὶ], Β. ἐπ. δὲ καί, Καὶ. 
24. [καὶ] ἐν, Β. καὶ ἐν, Κ. 
ὅ. σφᾶς : σφαγάς, Ὁ. ἢ. ο. --- ἴεσθαι : γίνεσθαι, 8. Ὁ. ἃ. 

6. Π. 

26, δοκ. δεῖσαι δηλονότι δεῖσαι μεν οὐδὲν, ἃ. Ὁ. ἃ. δοκ. δεῖσ. 
δηλόν. ἠδίκουν μὲν οὐδέν, 6. ---- ἐμπεπτώκει, Κι; δῃηά 1. σι οἱ 
ΓΙ [6 ἢ ΟΥ̓́ΘΙ [ἢ6 ΗΠ8] 8υ]14 Ὁ]6, ν]οἢ 18 ργοῦδ]ν (ἢ6 τὶρὰς 
τοδαϊησ. ὅς Μαίζῃ. συ. ὅτδι. ὃ 820. ὅ. 
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ῇ 3 βουλόμενος ἄξει στράτευμα ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν θέλῃ. κἄν 
Ἁ ἰ “ ἴω 

τινες πρὸς ὑμᾶς ἴωσι πρέσβεις ἢ εἰρήνης δεόμενοι ἢ 
“, ’ 

ἄλλου τινός, κατακτείναντες τούτους οἱ βουλόμενοι 

ποιήσουσιν ὑμᾶς τῶν λόγων μὴ ἀκοῦσαι τῶν πρὸς 
ς ἴω 3’ " Ἧς ἃ Ν ΕΝ Φ' »“ 

ὑμᾶς ἰόντων. 28. ἔπειτα δὲ οὺς μὲν ἂν ὑμεῖς 

ἅπαντες ἕλησθε ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιᾷ “χώρᾳ ἔ ῃ ρχοντας; μιᾷ χώρᾳ ἔσονται, 
σ 7 Ἃ « Ν Ψ. Ἂν, εἶ 3 , 

ὅστις δ᾽ ἂν ἑαυτὸν ἕληται στρατηγὸν καὶ ἐθέλῃ 
λέγειν Βάλλε βάλλε, οὗτος ἔσται ἱκανὸς καὶ ἄρχοντα 

κατακαγεῖν, καὶ ἰδιώτην ὃν ἂν ὑμῶν ἐθέλῃ ἄκριτον, 
ἢν ὦσιν οἱ πεισόμενοι αὐτῷ, ὥσπερ καὶ νῦν ἐγένετο. 

29. οἷα δὲ ὑμῖν καὶ απεπράχασιν οἱ αὐθαίρετοι 
φ Ἁ ΄ ΄ Ἂ ᾿ ς οὗτοι στρατηγοὶ σκέψασθε. Ζήλαρχος μὲν γὰ; ὁ 

ἀγορανόμος εἰ μὲν ἀδικεῖ ὑμᾶς, οἴχεται ἀποπλέων οὐ 
δοὺς ὑμῖν δίκην" εἰ δὲ μὴ ἀδικεῖ, φεύγει ἐκ τοῦ στρα- 

΄ "Α Ἃ 2 , 3 ᾽ 7 1 τεύματος δείσας μὴ ἀδίκως ἄκριτος ἀποθάνῃ. 80. οἱ 

δὲ καταλεύσαντες τοὺς πρέσβεις διεπράξαντο ὑμῖν 

μόνοις μὲν τῶν “Ελλήνων εἰς Κερασοῦντα μὴ ἀσφα- 
οἷ 3 Ἅ εἶ Χ 3 “7. 2 “ ᾿ ν 

λὲς εἶναι ἂν μὴ σὺν ἰσχύϊ ἀφικνεῖσθαι: τοὺς δὲ 
νεκροὺς οὺς πρόσθεν αὐτοὶ οἱ κατακανόντες ἐκέλευον, 

θάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδὲ ξὺν κηρυκίῳ ἔτι 
ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσθαι. τίς γὰρ ἐθελήσει κῆρυξ 
57 Ψ Ψ , ᾽ ϑν Ψ ἴω 7, 

ἰέναι κήρυκας ἀπεκτονώς ; ἀλλ᾽ ἡμεῖς Κερασουντίων 
θάψαι αὐτοὺς ἐδεήθημεν. 531. εἰ μὲν οὖν ταῦτα 

καλῶς ἔχει; δοξάτω ὑμῖν ἵνα ὡς τοιούτων ἐσομένων 
Ὰ δ 30." , Ν αὐ 3 Ν “α 

καὶ φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις, καὶ τὰ ἐρυμνὰ ὑπερ- 

δέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. 82. εἰ μέντοι ὑμῖν 

27. ἣ ἄλλ. τιν. : εἶναι οὖς τινας, ἃ. Ὁ. 6.--- κατακτεΐίναντες, ἃ. 
6. κατακανόντες, [). κατακαίνοντες, Κὶ. 

29. γάρ, οἵη: ἃ. Ὁ. 6. 
80. ἀφικνῆσθε, Ὁ. 6.ὄ Κα. ἀφικνεῖσθε, ἃ. ΤῊ ΦΣ κΝ 
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δοκεῖ θηρίων ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων εἶναι τὰ τοιαῦτα 

ἔργα, σκοπεῖτε παῦλάν τινα αὐτῶν" εἰ δὲ μή, πρὸς 
Διὸς πῶς ἢ θεοῖς θύσομεν ἡδέως ποιοῦντες ἔργα 

ἀσεβῆ, ἢ πολεμίοις πῶς μαχούμεθα, ἢν ἀλλήλους 

κατακαίνωμεν ; 838. πόλις δὲ φιλία τίς ἡμᾶς δέξεται, 
ἥτις ἂν ὁρᾷ τοσαύτην ἀνομίαν ἐν ἡμῖν ; ἀγορὰν δὲ 

τίς ἄξει θαῤῥῶν, ἢν περὶ τὰ μέγιστα τοιαῦτα ἐξ- 

αμαρτάνοντες φαινώμεθα ; οὗ δὲ δὴ πάντων οἰόμεθα 
τεύξεσθαι ἐπαίνου, τίς ἂν ἡμᾶς τοιούτους ὄντας 

ἐπαινέσειεν ; ἡμεῖς μὲν ιγὰρ οἶδ᾽ ὅτι πονηροὺς ἂν 
φαίημεν εἶναι τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας. 

84, ᾿Εκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον τοὺς 
μὲν τούτων ἄρξαντας δοῦναι δίκην, τοῦ δὲ λοιποῦ 

μηκέτι ἐξεῖναι ἀνομίας ἄρξαι ἐὰν δέ τις ἄρξη, ἄγεσ- 
θαι αὐτοὺς ἐπὶ θανάτῳ: τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς 

δίκας πάντας καταστῆσαι εἶναι δὲ δίκας καὶ εἴ τι 

ἄλλο τις ἠδίκητο ἐξ οὗ Κῦρος ἀπέθανε: δικαστὰς 
δὲ τοὺς λοχαγοὺς ἐποιήσαντο. 388. παραινοῦντος 

δὲ Ξενοφῶντος καὶ τῶν μαντεων συμβουλευόντων, 

ἔδοξε καὶ καθῆραι τὸ στράτευμα. καὶ ἐγένετο 
καθαρμός. 

ΨΠ1Π. Ἔδοξε δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσ- 
χεῖν τοῦ παρεληλυθότος χρόνου. καὶ διδόντων Φι- 

λήσιος μὲν ὦφλε καὶ Ἐανθικλῆς τῆς φυλακῆς τῶν 

82. πῶς ἂν ἢ θ. θύσωμεν, ἃ. Ὁ.---ἰ τοῖς] πολ. Β. Ρ, τοῖς π. Κὶ. 
84. ἄγ. ἐπὶ θαν : ἴογ ἄγεσθαι, ἃ. ἃ. αν ἄγασθαι, Ὁ. ἄρξασ- 

θαι, τι. ἄρξεσθαι: ἀπὰ ἴογ θανάτῳ, τιοδ ΜΙ δ. Πᾶνα θανάτου, ν]τῃ 
δηὰ νἰϊμουΐ ἐπί: θανάτῳ, 1. Δ. ΟοιῃΡ. 1. 6. 10. 

85. καὶ καθ.: καί, οἵη. ἃ. Ὁ. --- καθαρμός : καθαρά, Ὁ. ε. 
καθῆραι, ἃ. 

1, 
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γαυλικῶν χρημάτων τὸ μείωμα εἴκοσι μνᾶς, Σο- 
7, Ἷ “ ΝΜ ἐν Χ , , 

φαίνετος δέ, ὅτι ἄρχων αἱρεθεὶς κατημέλει, δέκα 

μνᾶς. Ἐξενοφῶντος δὲ κατηγόρησάν τινες φάσκοντες 
παίεσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ὡς ὑβρίζοντος τὴν κατη- 

Ἷ Ρ] ΄ ΩΝ  ἤδοὉ “ Ρ] Ν 3 7 γορίαν ἐποιοῦντο. 2. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἀναστὰς ἐκέ- 

λευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον λέξαντα ποῦ καὶ ἐπλήγη. 
φ Ν 3 ᾿ ἰγ Ἂς ἴ»: ΟΝ, » ’΄ 

ὁ δὲ ἀποκρίνεται, “Οπου καὶ τῷ ῥίγει ἀπωλλύμεθα 
5 5 καὶ χιὼν πλείστη ἦν. ὃ. ὁ δὲ εἶπεν, ἀλλὰ μὴν καὶ 

“ 7 » σ ’ , ἣν 2 

χειμῶνός γε ὄντος οἵου λέγεις, σίτου δὲ ἐπιλέλοι- 
᾿ς » ᾿ 2 2 ὔ Υ͂ ἢ Ἁ Ἃ πότος, οἴνου δὲ μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαν παρόν, ὑπὸ δὲ 

πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων, πολεμίων δὲ ἑπο- 

μένων, εἰ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ὕβριζον, ὁμολογῷ καὶ 

τῶν ὄνων ὑβριστότερος εἶναι, οἷς φασὶν ὑπὸ τῆς 
« , ᾽ ᾿} , Ψ ᾿Ὶ ιν 

ὕβρεως κόπον οὐκ ἐγγίγνεσθαι. 4. ὅμως δὲ καὶ 

λέξον, ἔφη, ἐκ τίνος ἐπλήγης. πότερον ἤτουν σέ 
νὴ » 3 50 ἢ 5 Ὄιυ ἊᾺ “ τι καὶ ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδως ἔπαιον ; ἀλλ᾽ ἀπήτουν, 

ἀλλὰ περὶ παιδικῶν μαχόμενος, ἀλλὰ μεθύων ἐπα- 
“ 3 δ Ν ΄ 5.Χ » 3 , ρώνησα;: ὅ. ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἔφησεν, ἐπήρετο 

αὐτὸν εἰ ὁπλιτεύοι. οὐκ ἔφη. πάλιν εἰ πελτάζοι. 

οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔφη: ἀλλ᾽ ἡμίονον ἐλαύνειν ταχθεὶς ὑπὸ 
ἊΜ 3 ,ὔ 3 υ} [ο͵ , 3 

τῶν συσκήνων ἐλεύθερος ὦν. 6. ἐνταῦθα δὴ ἀνα- 
΄ 3. τὰν Ν υϑΑ - λιν ἃ Ἀ, Όἦ 

γυγνώσκει αὐτὸν καὶ ἤρετο, Ἦ σὺ εἶ ὁ τὸν κάμνοντα 

1. γαυλιτικῶν, ΒοΙη6 ᾿ηξοτῖοῦ Μ55. δπα 16 ργδιητηδγίδη 
ΒοκΚΚου 8 Δπθοαοί. 1. 280. γαυλόν. 

ὦ, ἀναστάς, 1). Β. Ῥ. Κίι., οπι. ἃ. Ὁ. 6. --- τ. πρῶτον πρῶτον, 
Τ)., θα ἃ. Β. ο. ἃ. 6. οἵηϊξ ὁπ πρῶτον, ἃ πᾶ 1 15 ΘΓαβ6α ἴῃ ἢ. 

8. ἀλλὰ μὴν ἀλλὰ χ. ἃ.----παρόντος, ΒΟΙΩ6 Ἰηΐδτοῦ ΜΙ 58. Καὶ -- 
κόπον : τόπον, ἃ. Ὁ. α.---ἐγγίνεσθαι, δ. Ρ. 

ά. ὅπως, ἃ. Ὁ.---οαέ τι, ἃ. τί σε, Ῥ. 1Κ.---σΒκοί, ἃ. Ὁ. οἵα. Ρ.---- 
ἐπαρῴνησα, ἃ. Ὁ. 6. 6. 

ὅ. ὁπλιτεύει, ἃ.---- τῶν, οἴη. ἃ. Ὁ. 6. 
6. ἀναγιγ. τε, Β. Ῥ᾿ Κα. τέ, οπι. 8. Ὁ. 
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, ! , ᾿ Ἶ 

ἀπάγων; Ναὶ μὰ 4, ἔφη: σὺ γὰρ ἠνάγκαζες" τὰ 

δὲ τῶν ἐμῶν συσκήνων σκεύη διέῤῥιψας. 7. ᾿4λλ᾽ ἡ 
᾿Ν γε ΝΜ ξε »»ε “ δ ϑν 

μὲν διάῤῥιψις, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, τοιαύτη τις ἐγένετο. 
, », » Χ ς΄ ἃ Ν 2 ΝΟ Ψ 

διέδωκα ἄλλοις ἄγειν καὶ ἐκέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπα- 

γαγεῖν, «καὶ ἀπολαβὼν ἅπαντα σῶα ἀπέδωκά σοι; 
» Ἁ Ν Ἁ » Ἁ ᾽ Ἧ Ἁ » ἣ Ν 

ἐπεὶ καὶ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν ἄνδρα. οἷον δὲ τὸ 

πρᾶγμα ἐγένετο ἀκούσατε, ἔφη" καὶ γὰρ ἄξιον. 
8, Ἀνὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνασθαι πο- 

ρεύεσθαι. καὶ ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνωσ- 
κον ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη: ἠνάγκασα δὲ σὲ τοῦτον ἄγειν, 

ὡς μὴ ἀπόλοιτο" καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶμαι, πολέμιοι 
“ »" 5 Ἷ , “ ΦΊ“" » 

ἡμῖν ἐφείποντο. συνέφη τοῦτο ὁ ἄνθρωπος. 9. οὐκ 
οὖν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, ἐπεὶ προὔπεμψά δε, καταλαμ- 
βάνω αὖθις σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι προσιὼν βόθρον 
ὀρύττοντα ὡς κατορύξοντα τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐπι- 
στὰς ἐπήνουν σε; 10. ἐπεὶ δὲ παρεστηκότων ἡμῶν 

ς “ 

συνέκαμψε τὸ σκέλος ὁ ἀνήρ, ἀνέκραγον οἱ παρόντες 
ὅτι ζῇ ὁ ἀνήρ, σὺ δ᾽ εἶπας ᾿Οπόσα γε βούλεται ὡς 
» Φ "».Ἁ, 3 » ΨΦ [ον » ΄ὔ » "» 

ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. ἐνταῦθα ἔπαισά σε; ἀληθῆ 
λέγεις" ἔδοξας γάρ μοι εἰδότι ἐοικέναι ὅτι ἔζη. 

11. Τί οὖν; ἔφη, ἧττόν τι ἀπέθανεν, ἐπεὶ ἐγώ σοι 

ἀπέδειξα αὐτόν; Καὶ γὰρ ἡμεῖς, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, 
πάντες ἀποθανούμεθα" τούτου οὖν ἕνεκα ζῶντας ἡμᾶς 

δεῖ κατορυχθῆναι; 12. τοῦτον μὲν ἀνέκραγον [πάν- 

τες) ὡς ὀλίγας παίσειεν' ἄλλους δ᾽ ἐκέλευε λέγειν 

ἤ. ἐπέδειξας, ἃ. Ὀὰΐ 'ἰπ 11. πο νᾶτγιδίϊοη 15 ααοίθά. 
9. ὡς κατορύττοντα, ἃ. Ὁ. ἀ. 

10. εἶπας, ἃ. Ὁ. ο. ο. εἶπες, Ὁ. ----ἔδοξε, ἃ. Ὁ. 6. 
12. πάντες, οτη. ἃ. Ὁ. 6. --- ἄλλος, 4. Ὁ. ἃ. 6. ἄλλον, {πε 

οἵμον Μ5Κ., δῃηα δἴϊογναγαβ ἀνίστατο, ἃ. Ὁ. 6. α. 
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Ν ,ὔ Ὁ“ » , 3 ᾿ 3 3 Φ , διὰ τί ἕκαστος ἐπλήγη. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνίσταντο, 

αὐτὸς ἔλεγεν’ 18. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ παῖσαι 
Χ 3 “ » , ἰ Ζ Ἄ 4 δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀταξίας ὅσοις σώζεσθαι μὲν ἤρκει 

δ ἡμᾶς, ἐν τάξει τε ἰόντων καὶ μαχομένων ὅπου 
ΡῚ δ , ᾿, 7 , [. 7ὔ 

δέοι, αὐτοὶ δὲ λιπόντες τὰς τάξεις προθέοντες ἁρπά- 
», Ἂν ς ἴω “ 2 Ἷ ΄-“ ͵,ὕ 

ζειν ἤθελον καὶ ἡμῶν πλεονεκτεῖν. εἰ δὲ τοῦτο πάν- 
τες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα. 14. ἤδη δὲ 

Χ , ᾿Ξ ΧΝ 5 22 ἢ 3. κ 

καὶ μαλακιζόμενόν τινα καὶ οὐκ ἐθέλοντα ἀνίστασθαι, 
ΕἸ Ν ..Ὑ Ἐπ Δ. “ ἵς Ἂ ὃ. 

ἀλλὰ προΐέμενον αὑτὸν τοῖς πολεμίοις καὶ ἔἐπαισα 
Ν 3 “4 4 ε 7 .ῃ.".} »ὍἭ 

καὶ ἐβιασάμην πορεύεσθαι. ἐν γάρ τῷ ἰσχυρῷ χει- 
“ 

μῶνι καὶ αὐτός ποτε ἀναμένων τινὰς αυσκευαζομένους 

καθεζόμενος συχνὸν χρόνον κατέμαθον-ἀναστὰς μόλις 

καὶ τὰ σκέλη ἐκτείνας. 1. ἐν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν 
λαβὼν ἐκ τούτου καὶ ἄλλον ὁπότε ἴδοιμι καθήμενον 

Ἃ , », Χ Ν “ Ἃ ψ 

καὶ βλακεύοντα, ἤλαυνον" τὸ γὰρ κινεῖσθαι καὶ ἀν- 

δρίζεσθαι παρεῖχε θερμασίαν τινὰ καὶ ὑγρότητα, τὸ 
δὲ καθῆσθαι καὶ ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν 

[οὶ Σ ΄ Ν ἣν Ν Ὁ] ᾿ τῷ τε ἀποπήγνυσθαι τὸ αἷμα καὶ τῷ ἀποσήπεσθαι 
Ἁ “ “, Ν 7 [2 Ἁ ἘΝ ἡ “-“ 

τοὺς τῶν ποδῶν δακτύλους, ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς 

ἴστε παθόντας. 16. ἄλλον δέ γε ἴσως ὑπολευπό- 

μενόν που διὰ ῥᾳστώνην, καὶ κωλύοντα καὶ ὑμᾶς 

τοὺς πρόσθεν καὶ ἡμᾶς τοὺς ὄπισθεν πορεύεσθαι, 
5 ΄ « ᾿ , δ΄ Ὡς ᾿ ͵ 
ἔπαισα πύξ, ὅπως μὴ λόγχῃ ὑπὸ τῶν πολεμίων 
παίοιτο. 17. καὶ γὰρ οὖν νῦν ἔξεστιν αὐτοῖς σωθεῖ- 

» ς 3 5 “ » θ δ Ἂν; δί δέ σιν εἴ τι ὑπ’ ἐμοῦ ἔπαθον παρὰ τὸ δίκαιον δίκην 
“ ᾽ ᾽ν “ ΄ 3. ἐὦῷ “ ’ 

λαβεῖν. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, τί μέγα 

14. καὶ μαλακ.: μάλα πιεζόμενον, 8. Ὁ. 6. 
15. ἀποπνίγεσθαι τὸ αἷμα, ἃ. 
1606. ἀπολειπ. ἃ. Ὁ. ἃ. Β. Ρ. ὕπολιπ. 6. --α παίοιντο, ἃ. 

Ὀ. 6. 
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ἂν οὕτως ἔπαθον ὅτου δίκην ἂν ἠξίουν λαμβάνειν ; 
-“" ’ » Ἁ Ν ᾽ Ν Ψ ἐἷἦὯ 

ἁπλοῦς μοι, ἔφη; ὁ λόγος. 18. [ἐγὼ γὰρ] εἰ μὲν ἐπ 
Ε - Ἶ. »ἢ ὥ » Ἁ ς ’ δί “ ᾿ 

ἀγαθῷ ἐκόλασά τινα, ἀξιῶ ὑπέχειν δίκην οἵαν καὶ 

γονεῖς υἱοῖς καὶ διδάσκαλοι παισί. καὶ γὰρ οἱ ἰατροὶ 
καίουσι καὶ τέμνουσιν ἐπ᾽ ἀγαθῷ. 19. εἰ δὲ ὕβρει 
νομέζετέ με ταῦτα πράττειν, ἐνθυμήθητε ὅτι νῦν ἐγὼ 

Θαρσῶ σὺν τοῖς θεοῖς μᾶλλον ἢ τότε, καὶ θρασύτερός 
᾽ -“ Ὰ , Ἀ “- , ῇ, ᾽ » ὦ 

εἰμι νῦν ἢ τότε, καὶ οἰνον πλείω πίνω, ἀλλ ὅμως 
» , , ᾽ ᾽ , Ἀ ς “ἙῸ “Ὁ [τ Ἂ, οὐδένα παίω. ἐν εὐδίᾳ γὰρ ὁρῶ ὑμᾶς. 20. ὅταν δὲ 

Ν κα Ἁ 7 , ᾽ ὔ » φ΄, δ 

χειμὼν ἢ καὶ θάλαττα μεγάλη ἐπιφέρηται; οὐχ ὁρᾶτε 

ὅτε καὶ νεύματος μόνου ἕνεκα χαλεπαίνει μὲν πρω- 
ρεὺς τοῖς ἐν πρώρᾳ, χαλεπαίνει δὲ καὶ κυβερνήτης 
τοῖς ἐν πρύμνῃ; ἱκανὰ γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ μικρὰ 
ε ή 7 Ὁ Ὁ“ Ν ἁμαρτηθέντα πάντα συνεπιτρῖψαι. 21. ὅτι δὲ δι- 

καίως ἔπαιον αὐτοὺς καὶ ὑμεῖς κατεδικάσατε: ἔχοντες 
" “ “-“ “ 

ξίφη οὐ ψήφους παρέστητε, καὶ ἐξῆν ὑμῖν ἐπικουρεῖν 
κ« ͵ 

αὐτοῖς, εἰ ἐβούλεσθε: ἀλλὰ μὰ Δία οὔτε τούτοις 

ἐπεκουρεῖτε, οὔτε σὺν ἐμοὶ τὸν ἀτακτοῦντα ἐπαίετε. 
22. τουγαροῦν ἐξουσίαν ἐποιήσατε τοῖς κακοῖς αὐτῶν 
« , 5». » ’ “- , ι.Ψ3 , 

ὑβρίζειν ἐῶντες αὐτούς. οἶμαι γάρ, εἰ ἐθέλετε σκο- 

πεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσετε καὶ τότε κακίστους καὶ 

νῦν ὑβριστοτάτους. 28. Βοΐσκος γοῦν ὁ πύκτης ὁ 

Θετταλὸς τότε μὲν διεμάχετο ὡς κάμνων ἀσπίδα μὴ 

φέρειν, νῦν δ᾽ ὡς ἀκούω Κοτυωριτῶν πολλοὺς ἤδη 

18. ἐγὼ γάρ, οτη. ἃ. Ὁ. Ρ. 
19. θαρσῶ, ἃ. Ὀ. θαῤῥῶ, Ὦ. Κ΄. 

ἧς ἢ πρῳρεὺς... «πρῴρᾳ, 1). ΙΑ. ---Ο ὲ καί, ἃ. Β. καί, οπι. Ὦ. 

21. κατεδικ. τότε, 1). Β. Ρ. Κ. τότε, οπι. ἃ. Ὁ. --- ἔχοντες 
ἱγάρ), Β. 

28. κοτυωρυτῶν,8. 
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» δὲὲ ΕἸ ΠῚ . ΄ 7 γ 
ἀποδεόυκεν. 24, ἢν οὖν σωφρονῆτε; τούτῳ τἀναντία 

ποιήσετε ἢ τοὺς κύνας ποιοῦσι τοὺς μὲν γὰρ κύνας 
Χ Ἃ Ν Ν Ἴ" , ’ Χ ᾿᾿ ΄ τοὺς χαλεποὺς τὰς μὲν ἡμέρας διδέασι, τὰς δὲ νύκτας 

ἀφιᾶσι, τοῦτον δέ, ἢν σωφρονῆτε, τὴν νύκτα μὲν δή- 

σετε, τὴν δὲ ἡμέραν ἀφήσετε. 25. ἀλλὰ γὰρ, ἔφη. 

θαυμάζω ὅτι εἰ μέν τινι ὑμῶν ἀπηχθόμην μέμνησθε 

καὶ οὐ σιωπᾶτε, εἰ δέ τῳ ἢ χειμῶνα ἐπεκούρησα ἢ 
πολέμιον ἀπήρυξα ἢ ἀσθενοῦντι ἢ ἀποροῦντι συνεξε- 

Υ, ΄ὔ 

πόρισά τι, τούτων οὐδεὶς μέμνηται, οὐδ᾽ εἴ τινα κα- 
“- - 3. ἐξ » 9 “ 9. ΡΝ » λῶς τί ποιοῦντα ἐπήνεσα οὐδ᾽ εἴ τιν’ ἄνδρα ὄντα 

5 θὸ 3." ἢ ς ᾿ ΄ὔ ἡδὲ Ψ, Ν θ ἀγαθὸν ἐτίμησα ὡς ἐδυνάμην, οὐδὲ τούτων μέμνησθε. 

26. ἀλλὰ μὴν καλόν τε καὶ δίκαιον καὶ ὅσιον καὶ 
“ὃ “-“ » “ “Ὁ Ἃ “ - - θ ἥδιον τῶν ἀγαθῶν μῶλλον ἢ τῶν κακῶν μεμνῆσθαι. 

Ἔκ τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνησκον. 

καὶ περιεγένετο ὥστε καλῶς ἔχειν. 

24. τοῦτον, ϑίερῃ. Ὦ. Β. Ρ. τούτων, θ. τούτῳ, [88 οοτη- 
ΤΟ Τϑδαϊηρ: τούτῳ, Κὶ. ὙΠΟ τϑίδιβ ἴο 1Π1. 2.24, [ν: 2.95. --- 
ποιοῦσιν᾽ ἐκείνους μὲν γὰρ τὴν ἡμέραν, Ὁ. ---διδέασι, ἃ. δεδίασι, 
ἃ. δεσμεύουσι, ἴπ6 οἴπον ΜΙ 55. 

2ὅ. συνεξεπ. Ῥοΐδοη. συνεξεπόρησα, ἃ. ἃ. συνεξευπόρησα, 
βοη6Β Μ585. συνεξευπόρισα, Β., ἢ ἱπηροβδιθ]6 ψοτα.--- τούτων 
(δέ) οὐδείς, Ῥ. Ιζ. τϑοοιπτηθηαθα οἷν ὈΥ ἰμξοσου Μ55.. Ὀυΐ 
ΔαΠ]1551016, Δα δἸπιοδί ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. --- οὐδὲν τούτων, ἃ. Ὁ. ἃ. 8. 
ΒΟΡ. 

26. καλόν τε, ἃ. Ὁ. ἅ. 6. καλ. γε, Β. Ὁ. 
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ς. 

Ἰ. Ἔκ τούτου δὲ ἐν τῇ διατριβῇ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς 
ἀγορᾶς ἔζων, οἱ δὲ καὶ ληιζόμενοι ἐκ τῆς Παφλαγο- 

νίας. ἐκλώπευον δὲ καὶ οἱ Παφλαγόνες εὖ μάλα 
τοὺς ἀποσκεδαννυμένους, καὶ τῆς νυκτὸς τοὺς πρόσω 
σκηνοῦντας ἐπειρῶντο κακουργεῖν" καὶ πολεμικώτατα 
πρὸς ἀλλήλους εἶχον ἐκ τούτων. 2. ὁ δὲ Κορύλας, 
ἃ οι. δ , ,ὔ ΕΝ ΄ Ἀ ὃς ἐτύγχανε τότε Παφλαγονίας ἄρχων, πέμπει παρὰ 

Ἃ - ΄ ΕΗ σ΄ , Ἁ 

τοὺς Ἕλληνας πρέσβεις ἔχοντας ἵππους καὶ στολὰς 

καλάς, λέγοντας ὅτι Κορύλας ἕτοιμος εἴη τοὺς “Ελ- 
ληνας μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι. ἃ. οἱ δὲ στρα- 
τηγοὶ ἀπεκρίναντο ὅτι περὶ μὲν τούτων σὺν τῇ 

“ ΄ ϑνε Ν Ρ Ἄ φ. α » Δ στρατιᾷ βουλεύσοιντο, ἐπὶ ξενίᾳ δὲ ἐδέχοντο αὐτούς" 
παρεκάλεσαν δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν οὺς ἐδόκουν 
δικαιοτάτους εἶναι. 4. θύσαντες δὲ βοῦς τῶν αἰχ- 
μαλώτων καὶ ἄλλα ἱερεῖα εὐωχίαν μὲν ἀρκοῦσαν 
παρεῖχον, κατακείμενοι δὲ ἐν σκίμποσιν ἐδείπνουν, 
καὶ ἔπινον ἐκ κερατίνων ποτηρίων, οἷς ἐνετύγχανον 
ἐν τῇ χώρᾳ. 

1. ἴῃ βοῖηθ δαϊοῃβ {Π6 βιχίῃ θΟΟΪΚ ΘΟΙΏΠΠ6ΠΟΘ65 δὖ οΠδρ. 8, 
Ὑ ΠΙΟἢ 866. --- νυκτὸς δέ, Β. Ρ. δέ οῃι. ἃ. Ὁ. ---- ἐκλώπευον. 566 
1448. 

ὥ. μήτε (αὐτος) ἀδικ. Κἰ. 
4. σκύμποσιν, ἃ. σκίμποσιν, Ὁ. ἃ. 6. ἢ. : Ὁ. ἃηὰ Καὶ. δᾶνα 

στιβάσιν, ἱοαηὰ ἴῃ ΑΙΠοηφουβ, ΧΙ. 476. (ἰαβδυθ. ---- κερατίνοις 
ποτηρ. Δίῃεη. . 
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ὅ. ᾿Επεὶ δὲ σπονδαί τ᾽ ἐγένοντο καὶ ἐπαιάνισαν, 
ἀνέστησαν πρῶτον μὲν Θρᾷκες καὶ πρὸς αὐλὸν ὠρχή- 

σαντο σὺν τοῖς ὅπλοις, καὶ ἥλλοντο ὑψηλά τε καὶ 

κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο" τέλος δὲ ὁ ἕτε- 
ρος τὸν ἕτερον παίει; ὡς πᾶσιν ἐδόκει πεπληγέναι 

τὸν ἄνδρα ὁ δ᾽ ἔπεσε τεχνικῶς πως. 6. καὶ ἀνέ- 
κραγον οἱ Παφλαγόνες. καὶ ὁ μὲν σκυλεύσας τὰ 
ὅπλα τοῦ ἑτέρου ἐξήει ἄδων τὸν Σ᾿ ̓τάλκαν" ἄλλοι δὲ 

»-“ ““ .« 7] " 

τῶν Θρᾳκῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς τεθνηκότα" ἣν 
δὲ οὐδὲν πεπονθώς. 7. μετὰ τοῦτο Αἰνιᾶνες καὶ 
Μάγνητες ἀνέστησαν, οἱ ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν 

ἰ, 5 “ [τὰ εὖ Ν ᾿ἄ -“ 

καλουμένην ἐν τοῖς ὅπλοις. 8. ὁ δὲ τρόπος τῆς 
᾽ 7 ἔν “ ι 4 Ν 7 Ἂν [2 

ὀρχήσεως ἣν [ὅδε] ὁ μὲν παραθέμενος τὰ ὅπλα 
σπείρει καὶ ζευγηλατεῖ πυκνὰ μεταστρεφόμενος ὡς 
β ͵΄ Ἶ . ἘΣ έ Ὁ: δ᾽ ᾽ δὰ 

φοβούμενος, λῃστὴς δὲ προσέρχεται ὁ δ᾽ ἐπειδὰν 
“ ὃ μ᾿ Ὁ ,ὔ ΝΠ ΩΝ Ν , προΐδηται, ἀπαντᾷ ἁρπάσας τὰ ὅπλα καὶ μάχεται 

. Ὁ“ ’ ἴω πρὸ τοῦ ζεύγους" καὶ οὗτοι ταῦτ᾽ ἐποίουν ἐν ῥυθμῶ 
᾿ ἈΝ » Ν Ν , 4 εν , ἉᾺ " πρὸς τὸν αὐλόν" καὶ τέλος ὁ λῃστὴς δήσας τὸν ἄνδρα 

ἃ ἊΝ “ ᾿.' Ψ : ΡΣ ἃ ἊΝ Ἂ δβ , λ καὶ τὸ ζεῦγος ἀπάγει" ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης τὸν 
λῃστήν" εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὼ χεῖρε 
δεδεμένον ἐλαύνει. 9. μετὰ τοῦτο Μυσὸς εἰσῆλθεν 

ἐν ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἔχων πέλτην, καὶ τοτὲ μὲν ὡς 
δύο ἀντιταττομένων μιμούμενος ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς 

πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταὶς πέλταις; τοτὲ δ᾽ ἐδινεῖτο καὶ 
᾿ 

ἐξεκυβίστα ἔχων τὰς πέλτας, ὥστε ὄψιν καλὴν φαί- 

δ. ἐπαιώνισαν, Ὦ. Β. Ρ. ἐπαιάν. Ὦ. 1. Ἡ. --- ἐπειδὴ σπονδαὶ 
«οὐ ἐλαύνει. Οοἴηράγα ΑἸΠ6η., 1. Ρ. 1ὅ.--ο ὠρχοῦντο, ΑἴΠΕη. 
Β. Ρ. --- ἔπεσε ἃ. 4ἅ. ΑΤΠ5η., ἔπαισε [Π6 γεδῖ. 

7. καρπαίαν. 66 δυϊήαϑ ἃπά ΡΒΟΙΒ. 
8. ἦν [ὅδε], Β. Κα. ὅδε οπι. ἃ. θ. Δίμοπ, Ὁ. Ρ. --- πυκνὰ δὲ 

στρεφόμενος, ἃ. Ὁ. ἃ. ---- ἀπάγει: ἀπήει, ἃ. 
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νεσθαι. 10. τέλος δὲ τὸ περσικὸν ὠρχεῖτο κρούων 
Ν ἢ ὦ 0 “6 4, ὦ , ᾿ ᾿ κα τὰς πέλτας, καὶ ὥκλαζε καὶ ἐξανίστατο' καὶ ταῦτα 
͵΄ Ἐν" ἃ “ν᾽ , Ν Ν 9. ἢ .. τι 

πάντα ἐν ῥυθμῷ ἐποίει πρὸς τὸν αὐλόν. 11]. ἐπὶ δὲ 
’ » ’ ε [4] Ἁ », ἂ “ 

τούτῳ ἐπιόντες οἱ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν 
» Α͂ ᾽ 3 ᾿] 4 4 ᾽ ω 

᾿ἀρκάδων ἀναστάντες ἐξοπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο 
΄ " 4 ᾽ ε [4] ᾿ Ν ἢ 

κάλλιστα ἤεσάν τε ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν ἐνόπλιον 

ῥυθμὸν αὐλούμενοι, καὶ ἐπαιάνισαν καὶ ὠρχήσαντο 
ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσόδοις. ὁρῶντες 
δὲ οἱ Παφλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο πάσας τὰς ὀρχή- 

᾽ “ “" δον , ε δ ς Χ 

σεις ἐν ὅπλοις εἶναι. 12. ἐπὶ τούτοις ὁρῶν ὁ Μυσὸς 

ἐκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας τῶν ᾿Αρκάδων τινὰ 

πεπαμένον ὀρχηστρίδα εἰσάγει σκευάσας ὡς ἐδύνατο 
7 ᾿ ᾽ ,ὔ Ὰ ’ 1 « δ 

κάλλιστα καὶ ἀσπίδα δοὺς κούφην αὐτῇ. ἡ δὲ ὠρ- 
7 τ δια ἴω 5 "“ , Φ' χήσατο πυῤῥίχην ἐλαφρῶς. 18. ἐνταῦθα κρότος ἣν 

’ ᾿, ς ’ Υ̓ 2 ἃ »" 

πολύς, καὶ οἱ Παφλαγόνες ἤροντο εἰ καὶ γυναῖκες 

συνεμάχοντο αὐτοῖς. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι αὗται καὶ αἱ 
, πὰ ’ 5 “Ὁ ’ “ 

τρεψάμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ στρατοπέδου. τῇ 
μὲν οὖν νυκτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 

14. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προσῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ στρά- 
τευμα" καὶ ἔδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε ἀδικεῖν 
Παφλαγόνας μήτε ἀδικεῖσθαι. μετὰ τοῦτο οἱ μὲν 
πρέσβεις ὥχοντο. οἱ δὲ “Ελληνες, ἐπειδὴ πλοῖα 
ς Ν 50. " “-“ » 4 » φ' ΄ ἈἉ 

ἱκανὰ ἐδόκει παρεῖναι, ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέραν καὶ 
νύκτα πνεύματι καλῷ ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὴν 
Παφλαγονίαν. 1ὅ. τῇ δ᾽ ἄλλῃ ἀφικνοῦνται εἰς 

“ ς “ 

Σψώπην καὶ ὡρμίσαντο εἰς Ἁρμήνην τῆς Σινώπης. 

11. ἐπαιάνισαν : ἐνώπλισαν, ἃ. Ὁ. 6. 
18. εἰ καὶ αἱ, Πϑετηείγ, ΡΏΑΙΟΓ. 8.1951., ψὶῖ ἢ ΟἾΠΟΙ νυ θίϊθ8. 

---ἰἝοὖν], Β. Ρ., οπι. ἃ. Ὁ. 6. Κ. 
16. καὶ... Σινώπης, Οτη. 8.---.Αρμήνην. ὅ66 δίαρμαη. ΒΥΖδηΐϊ., 

Αρμένη.---τριήρηγ8. Ὁ. 4. π. Οὐοτηρ. ὨΙοάοΥ ΧΙΥ, 91. τριήρεις, Ὁ. 
0) 
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Σινωπεῖς δὲ οἰκοῦσι μὲν ἐν τῇ ΠΠαφλαγονικῆ, Μιλη- 

σίων δὲ ἄποικοί εἰσιν. οὗτοι δὲ ξένια πέμπουσι τοῖς 
“Ἕλλησιν ἀλφίτων μὲν μεδίμνους τρισχιλίους, οἴνου 

δὲ κεράμια χίλια καὶ πεντακόσια. καὶ Χειρίσοφος 
νὶ Ὁ) ἰοὺ , 5, Ἂ δ Ἁ 

ἐνταῦθα ἦλθε τριήρη ἔχων. 16. καὶ οἱ μὲν στρα- 
τιῶται προσεδόκων ἄγοντά τί σφισιν ἥκειν" ὁ δ᾽ ἦγε 

Χ » 3 ΄, ΜΝ ἂν 2 ΄ Ρ] Ἁ Χ 

μὲν οὐδεν, ἀπήγγελλε δὲ ὅτε ἐπαινοίη αὐτοὺς καὶ 
» τ ψ Ἶ Ἂ Ε- τὰν Ὡς ς 

Δναξίβιος ὃ ναύαρχος καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ὅτι ὑπιοσ- 

χνεῖτο ᾿ἀναξίβιος, εἰ ἀφικνοῖντο. ἔξω τοῦ Πόντου, 
μισθοφορίαν αὐτοῖς ἔσεσθαι. 

17. Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ Ἁρμήνῃ ἔμειναν οἱ στρατιῶ- 
ς »; “ δ Ἂ “ ς ,ὔ 5ὉᾺ "7 3 Ὰ ταῦ ἡμέρας πέντε. ὡς δὲ τῆς “Ελλάδος ἐδόκουν ἐγγὺς 

͵ 5 ἊΝ “Ἃ Α 3 Υ͂ 3 Ἂ Ὁ“ γίγνεσθαι, ἤδη μᾶλλον ἢ πρόσθεν εἰσήει αὐτοὺς ὅπως 
ΕΝ Ἄν ὟΝ [ή " 3 ἡ ς 7 ἂν καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται. 18. ἡγήσαντο 
5 θυ θῪ Ὁ “ “ Ἃ Ἃ 

οὖν. εἰ ἐνῶ ἕλοιντο ἄρχοντα, μᾶλλον ἂν ἢ πολυαρ- 
Ι “ ΜΝ [οὶ [οὶ χίας οὔσης δύνασθαι τὸν ἕνα χρῆσθαι τῷ στρατεύ- 

ον εἶ ἌΣ “4 κν " δέ 4 ματι καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ εἴ τι δέοι λανθάνειν, 
μᾶλλον ἂν κρύπτεσθαι, καὶ εἴ τι αὖ δέοι φθάνειν, 
Ω ἈΠ ὃ Ὲ υς δος ᾿ δῶ ὙΠ. 
ἧττον ἂν ὑστερίζειν οὐ γὰρ ἂν λόγων δεῖν πρὸς ἀλ- 

λήλους, ἀλλὰ τὸ δόξαν τῷ ἑνὶ περαίνεσθαι ἄν τὸν ν) Ὧ 

δ᾽ ἔμπροσθεν χρόνον ἐκ τῆς νικώσης ἔπραττον πάντα 

οἱ στρατηγοί. 19. ὡς δὲ ταῦτα διενοοῦντο, ἐτρά- 
ε ΝΥ Ἂ »" ἴω ᾿ ς Ὰ 37. ποόντὸ ἐπὶ τὸν Ἐενοφῶντα" καὶ οἱ λοχαγοὶ ἔλεγον 

προσιόντες αὐτῷ ὅτι ἡ στρατιὰ οὕτω γυγνώσκει; καὶ 

εὔνοιαν ἐνδεικνύμενος ἕκαστος ἔπειθεν αὐτὸν ὑπο- 

16. μισθοφορίαν, ἃ. 6. ---- μισθοφοράν, 1). Β. Ῥ. Κὶ. 
17. ᾿Αρμηνῇ. ἃ. ἄρμονη, Ὁ. ΤΠ6 ῥγθοῖβθ οὐὔἿΠορυρἢΥ 18 

ἀπορυΐαϊπ, ὅ66 δίταρθο, Ρ. ὅ4δ, 64. (ὐαβαυθ. --- ἀφίκοιντο, Α. 
ϑήερα. Ηυίοῃ. Ρ. 

18. [καὶ] κρύπτ. Β. Ῥ. Κ. 
19. ἕκαστός τις, Β. Ρ. Κα. τὶς οἵη. ἃ. Ὁ. 6. 

ΝΙΝ πο ΣΝ δ κεν: μαι έε μι Οὐ μνννκον. μνμ γν"..»κ«ῳ....... «ὕἅ. 
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στῆναι τὴν ἀρχήν. 20. ὁ δὲ Ἐενοφῶν πῇ μὲν ἐβού- 
-“Ἤ Ὰ ΄ 

λετο ταῦτα, νομίζων καὶ τὴν τιμὴν μείζω οὕτως 
ε ο , Ἀ Ἁ Ὰ ᾽ Ἁ ΄ 

ἑαυτῷ γίγνεσθαι πρὸς τοὺς φίλους καὶ εἰς τὴν πόλιν 
ΕΣ - Ε ! ᾽ "-“" Ἁ Ἃ ἕν 

τοὔνομα μεῖζον ἀφίξεσθαι αὐτοῦ, τυχὸν δὲ καὶ ἀγα- 

θοῦ τινος ἂν αἴτιος τῇ στρατιᾷ γενέσθαι. 21. τὰ 

μὲν δὴ τοιαῦτα ἐνθυμήματα ἐπῇρεν αὐτὸν ἐπιθυμεῖν 
αὐτοκράτορα γενέσθαι ἄρχοντα. ὁπότε δ᾽ αὖ ἐνθυ- 

-“ Ὁ Μ Ν Χ ᾿ Α Ὁ , , 

μοῖτο ὅτι ἄδηλον μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ ὅπῃ τὸ μέλλον 

ἕξει, διὰ τοῦτο δὲ καὶ κίνδυνος εἴη καὶ τὴν προειργα- 

σμένην δόξαν ἀποβαλεῖν, ἠπορεῖτο. 22. διαπορου- 

μένῳ δὲ αὐτῷ διακρῖναι ἔδοξε κράτιστον εἶναι τοῖς 
θεοῖς ἀνακοινῶσαι' καὶ παραστησάμενος δύο ἱερεῖα 

γ2 7 ᾿ ν Ν “ςι 0 ΟΦ Ν᾿ ύως ἐἶρι 
ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ, ὅσπερ αὐτῷ μαντευτὸς ἣν 
᾽ “Ὁ ρ᾽ ἉᾺ ", Ἁ » Ἀ Ψ “ “-“ 

ἐκ Δελφῶν" καὶ τὸ ὄναρ δὴ ἀπὸ τούτου τοῦ θεοῦ 
ΒΒ « Ε 4 ἃ 53 Ω γῇ 3 ν Ν 

ἐνόμιζεν ἑωρακέναι ὃ εἶδεν ὅτε ἤρχετο ἐπὶ τὸ συνε- 
πιμελεῖσθαι τῆς στρατιᾶς καθίστασθαι. 28. καὶ 

ὅτε ἐξ ̓ Εφέσου ὡρμᾶτο Κύρῳ συσταθησόμενος ἀετὸν ρμ ρῳ συσταθησόμενος 
Φ “Ὁ Ὰ, ’ 

ἀνεμιμνήσκετο ἑαυτῷ δεξιὸν φθεγγόμενον, καθήμενον 

μέντοι, ὥσπερ ὁ μάντις προπέμπων αὐτὸν ἔλεγεν ὅτι 
7 Ἀ ᾽ ΟἿ » Χ » 2 Ν ΔοΨΝ 

μέγας μὲν οἰωνὸς εἴη καὶ οὐκ ἰδιωτικὸς καὶ ἔνδοξος, 

ἐπίπονος μέντοι" τὰ γὰρ ὄρνεα μάλιστα ἐπιτίθεσθαι 

τῷ ἀετῷ καθημένῳ οὐ μέντοι χρηματιστικὸν εἶναι 

τὸν οἰωνόν᾽ τὸν γὰρ ἀετὸν πετόμενον μᾶλλον λαμ- 
) Ἁ 5 ΄ [γ Ν ’ 3 [ο 

βάνειν τὰ ἐπιτήδεια. 24. οὕτω δὴ θυομένῳ αὐτῷ 

διαφανῶς ὁ θεὸς σημαίνει μήτε προσδεῖσθαι τῆς 

20. καὶ πρὸς τούς,Β. Ρ. Καὶ, καί οπι.ἃ. Ὁ. ἃ. 6.---αὐτοῦ,. αὑτ. Ὦ. 
21. ὅποι, ἃ. Ὁ. --- εἴη μὴ καὶ... - ἀποβάλοι, 5. Κ-: 
28. ἘΦ. δέ, Ὁ. Β. Ῥ. Κα. δὲ οπι. ἃ. ".----ὥσπερ 8}} [ες Μ88. 

ἃ8 ΤᾺΓ ἃ 5 {Π6Υ ΔΥΘ ΚΠΟΜΗ: ὅνπερ, Ηαυίοῇ. Ρ. --- πετόμενον, ἃ. Ὀ.6. 
[περι] πετόμ. Ῥ. περιπετόμ. Β. Κ. 

24, μὴ προσδεῖσθαι, ἃ. Ὁ. 6. μήτε], πρ. Ῥ. 
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᾿ »Ὃ“») 7 ᾽ ε -“" » ᾿ς ΄“ Ἁ 

ἀρχῆς μήτε εἰ αἱροῖντο ἀποδέχεσθαι. 25. τοῦτο μὲν 

δὴ οὕτως ἐγένετο. ἡ δὲ στρατιὰ συνῆλθε, καὶ πάντες 
δ Ψ Ξ “ Ν 5 Χ ἴω ΕΝ ἔλεγον ἕνα αἱρεῖσθαι καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προε- 
βώλλοντο αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει δῆλον εἶναι ὅτι 

φ 7, ᾽ Ἃ, » 2 , 3 ᾿ς Ἁ αἱρήσονται αὐτὸν εἴ τις ἐπιψηφίζοι, ἀνέστη καὶ 

ἔλεξε τάδε. 
26. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑπὸ ὑμῶν τιμώ- 

μενος, εἴπερ ἄνθρωπός εἰμι, καὶ χάριν ἔχω, καὶ εὔχο- 

μαι δοῦναί μοι τοὺς θεοὺς αὔτιόν τινος ὑμῖν ἀγαθοῦ 

γενέσθαι: τὸ μέντοι ἐμὲ προκριθῆναι ὑπὸ ὑμῶν ἄρ- 

χοντῷ “ακεδαιμονίου ἀνδρὸς παρόντος οὔτε ὑμῖν μοι 

δοκεῖ συμφέρον εἶναι, ἀλλ᾽ ἧττον ἂν διὰ τοῦτο τυγ- Ὁ 3 
χάνειν εἴ τι δέοισθε παρ᾽ αὐτῶν, ἐμοί τε αὖ οὐ πάνυ 

! 3 Ν " ἊΝ « “ Ἁ -“ 

τε νομίζω ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο. 27. ὁρῶ γὰρ ὅτι 

καὶ τῇ πατρίδι μου οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πολε- 

μοῦντες πρὶν ἐποίησαν πᾶσαν τὴν πόλιν ὁμολογεῖν 

“ακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν ἡγεμόνας εἶναι. 28. ἐπεὶ 

δὲ τοῦτο ὡμολόγησαν; εὐθὺς ἐπαύσαντο πολεμοῦντες 

καὶ οὐκέτι πέρα ἐπολιόρκησαν τὴν πόλιν. εἰ οὖν 
“ ε ἴω πὰ ΝῚ 74 “ Υς 3 »“Ω)᾽ ΜΝ 

ταῦτα ὁρῶν ἐγὼ δοκοίην ὅπου δυναίμην ἐνταῦθ᾽ ἄκυ- 

ρον ποιεῖν τὸ ἐκείνων ἀξίωμα, ἐκεῖνο ἐννοῶ μὴ λίαν 
Ὠ ἃ ω “ 

[ἂν] ταχὺ σωφρονισθείην. 29. ὃ δὲ ὑμεῖς ἐννοεῖτε 
Φ Ἅ 7 δον Υ Ἃ Ὁ 3 ὅτι ἧττον ἂν στάσις εἴη ἑνὸς ἄρχοντος ἢ πολλῶν, εὖ 
“ “ Σ Ν ἐς , » [ « ΄ ϑι, ν, 
στε ὅτι ἄλλον μεν ἐλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμὲ στα- 

7 ,ὔ Ἂ, [ 3 Ψ Ἅ 4 σιάζοντα: νομίζω γὰρ ὅστις ἐν πολέμῳ ὧν στασιάζει 
“ ΄-“ ΄ 

πρὸς ἄρχοντα, τοῦτον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν 

26. ἐμοί τε, ἃ. Ὁ. 6. δέ, οἶον Μ55. Κ. 
27. πᾶσαν ΟΠ. ἃ. 
28. Χίαν ἄν: ῬοΥβοη ψου]ὰ ογάβ6 ὥν, ψ Ὡ]ο ἢ ἢδ ΘΟ ΒΙΘΓΒ ἴ0 

ΟΥ̓ 18 οὐ ρΊη ἴο [ῃ6 ργθοθαϊηρ σοσὰ. λίαν : νῦν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6 

, 
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στασιάζειν" ἐὰν δὲ ἐμὲ ἕλησθε, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι 
[.] , 

εἴ τινα εὕροιτε καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ ἀχθόμενον. 
80. ᾿Επεὶ ταῦτα εἶπε, πολὺ πλείονες ἐξανίσταντο 

λέγοντες ὡς δέοι αὐτὸν ἄρχειν. ᾿4γασίας δὲ Στυμ- 
͵ ο " , “ 

φάλιος εἶπεν ὅτι γελοῖον εἴη" εἰ οὕτως ἔχει; ὀργιοῦν- 

ται “Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐὰν σύνδειπνοι συνελθόντες 
Ἵ γ᾿ δὲ αἰ μὴ Δακεδαιμόνιον συμποσίαρχον αἱρῶνται. ἐπεὶ εἰ 

“ “ »᾿ »Μ ᾿] “ ς -“ » 

οὕτω γε τοῦτο ἔχει; ἔφη; οὐδὲ λοχαγεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, 
ς Μ Φ ᾽ ΄, » , 3 “ Ἁ 4 Φ ὡς ἔοικεν, ὅτι ᾿ἀρκάδες ἐσμέν. ἐνταῦθα δὴ ὡς εὖ 
» “ ἴω 9 ᾽ ] ΓΑ Ἁ « 

εἰπόντος τοῦ ᾿4γασίου ἀνεθορύβησαν. 31]. καὶ ὁ 
ΣΝ »-“ 3 Ὁ, ’ » “ ᾿Ὶ 53 

Ξενοφῶν ἐπεὶ ἐωρα πλείονος ἐνδέον, παρελθὼν εὐπτεν. 

Ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, ἔφη, ὡς πάνυ εἰδῆτε, ὀμνύω ὑμῖν 

θεοὺς πάντας καὶ πάσας, ἢ μὴν ἐγώ, ἐπεὶ τὴν ὑμε- 

τέραν γνώμην ἠσθανόμην, ἐθυόμην εἰ βέλτιον εἴη 

ὑμῖν τε ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχὴν καὶ ἐμοὶ 

ὑποστῆναι" καί μοι οἱ θεοὶ οὕτως ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐσή- 

μηναν ὥστε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι τῆς μοναρχίας 

ἀπέχεσθαί με δεῖ. 32. οὕτω δὴ Χειρίσοφον αἱροῦν- 
» 

ται. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ ἡρέθη, παρελθὼν εἶπεν, 
ἜἜἝ κ᾿ »-“ 

ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε ὅτι οὐδ᾽ ἂν ἔγωγε 
᾿ ͵ ΓΝ, ῃ "ὦ κ᾿ , 
ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἵλεσθε: Ἐενοφῶντα μέντοι; 

90. ἐπεὶ δὲ, Β. Ρ.--- εἶπε: ἔλεγε, Κ-. ---πλείονες, ἃ. Ὁ. πλεί- 
ους, ἃ. Β. μᾶλλον, Καὶ Κ.-- [ὁ] Στυμφ. Ρ. ὁ Στ. Κ.-- εἴη..-.- 
ὀργιοῦνται: εἴη οὕτως ἔχοι εἰ ὀργ. ἃ. εἴη εἰ οὔτ. ἔχ. ὀργ. Ὁ. ἃ. 
εἴη εἰ οὔτ. ἔχει ὀργ. 6. εἴη εἰ οὕτως ἔχει: ὡς ὀργ. [Π6 ΟΥΒΕΓ 

Μ55. πὰ Β. Κι. Ἔχοθρί {παῖ {86 υ Πᾶν ἔ ΠΗ εἴη, εἰ οὔτ. ἔχοι, 
ὡς ὀργ. Ῥ-. εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι, εἰ ὀργ. 
εἰ [ταύὐτης] τ ΒΝ Β' τούσοιι κ' διε ταύτης τι μ. Κι. 
2. ἀλλ᾽ ἔφη, Β. Ρ. Κα. ἔφη οπι. ἃ. ". 6. ---- διέβαλλεν, ἃ. Ὁ. 

Ϊ ̓ - Ι. διέβαλεν, Ὦ. Κα. τ σιγάζοντος. 566 ἤδβυοῃ. δηὰ Σ 
ΨΟΓΙΠῚΒ: δοξάζοντος, δι 5 αἱ Ἐ- ἢ.---ἂν ἐθελ. 1)., Το Πονΐηρ 5 
οοΟΠ]θοίαγο, ἄρχειν αὐτ. ἐθελ. 6. ἄρχειν συνεθελ. ἃ. Β. 
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» » , » 

ἔφη. ὠνήσατε οὐχ ἑλόμενοι: ὡς καὶ νῦν Ζέξυππος 
Υ͂ ΄ 

ἤδη διέβαλλεν αὐτὸν πρὸς ᾿Αναξίβιον ὅ,τι ἐδύνατο 
Ἃ ’ὔ τὰ ἴω » Ἂν , ς ΓΚ “ καὶ μάλα ἐμοῦ αὐτὸν συγάζοντος. ὁ δ᾽ ἔφη νομίζειν 

᾽ Ν » [ω] 

αὐτὸν Τιμασίωνι μᾶλλον συνάρχειν ἐθελῆσαι 4αρ- 
“ἼἷἼῖῶὲιν - , ᾽, ὝΕΨΥ.: - δανεῖ ὄντε τοῦ Κλεάρχου στρατεύματος ἢ ἑαυτῷ 

΄ " ο, Δ άκωνι ὄντι. 88. ἐπεὶ μέντοι ἐμὲ εἵλεσθε, ἔφη, καὶ 
5 ἴω “-“ 

ἐγὼ πειράσομαι ὅ,τι ἂν δύνωμαι ὑμᾶς ἀγαθὸν ποιεῖν. 

καὶ ὑμεῖς οὕτω παρασκευάζεσθε ὡς αὔριον ἐὰν πλοῦς 
ΒΞ 2 , «ς Χ “ " 3 Ἐ ,, Ξ Ὡ 

ἢ ἀναξόμενοι: ὁ δὲ πλοῦς ἔσται εἰς Ἡράκλειαν" ἅπαν-- 

τας οὖν δεῖ ἐκεῖσε πειρᾶσθαι κατασχεῖν" τὰ δ᾽ ἄλλα 

ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἔλθωμεν βουλευσόμεθα. 
᾽ »“ “ Θ Ι ᾿ Α͂ ΄, 

Π΄- ᾿Εντεῦθεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι πνεύματι 
" “Ὁ ᾿ -“ ἔπλεον καλῷ ἡμέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ παρα- 

΄ ἢ ΄ ΄, ᾽ ͵ . ΄ " ε 
πλέοντες ἐθεώρουν τήν τε ᾿Ιασονίαν ἀκτήν; ἔνθα ἡ 

Ἀργὼ λέγεται ὁρμίσασθαι, καὶ τῶν ποταμῶν τὰ 

στόματα, πρῶτον μὲν τοῦ Θερμώδοντος, ἔπειτα δὲ 
“ ἩΠΕ " δὲ ἴω 67: Ν δὲ “ “-“ τοῦ ἼἼριος, ἔπειτα δὲ τοῦ Ἅλυος, μετὰ δὲ τοῦτον τοῦ 

Παρθενίου: τοῦτον δὲ παραπλεύσαντες ἀφίκοντο εἰς 
Υ Ἡράκλειαν πόλιν “Ελληνίδα Μεγαρέων ἄποικον, 

οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρᾳ. 2. καὶ ὡρμί- 
Ἁ ΤΕ ΣΝ ζ ψ6 “ » ῶ 

σαντο παρὰ τῇ ἀχερουσιάδι Χεῤῥονήσῳ, ἔνθα λέγε- 

ται ὁ Πρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέρβερον κύνα καταβῆναι ἧ 
΄-“Ρ Ἂ »“ ἴω “Ὁ ΄ Ν ὔ). 

νῦν τὰ σημεῖα δεικνῦσι τῆς καταβάσεως τὸ βάθος 

πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια. 83. ἐνταῦθα τοῖς “Ελλησιν 

οἱ ᾿Ηρακλεῶται ξένια πέμπουσιν ἀλφίτων μεδίμνους 
Ι͂ ΧᾺ » ΞΖ , Χ “- 

τρισχιλίους καὶ οἴνου κεράμια δισχίλια καὶ βοῦς 

1. παρὰ τὴν γ. 6. Β.---Ἰασονίαν, ῬοΥΒ. Ἰασωνίαν, Μ 85. --- 
τίγριος, ἃ. Ὁ. 6. ἢ. 4. τίχριος, ὁ. ἀ. ἔριος, τη. ἢ. 866 Υ.6.9. 

Ὁ, δείκνυσι, ἃ. Ὁ. δεικνύουσι, Ὁ). Β. Ρ. ὦ. 866 1γ.6. 24. 
8. λύκιος, ἃ. Ὁ. ἀ. Κι ο.« λυκεῖος, 6. --- οἷς, Β. Ρ. Κἰ. 



Π.4---. ΑΝΑΒΑΒΙΝ, ΥἹ. 22] 

Μ δ, ὧν ε , ᾽ ““ Ἁ “ ΝΑ; 

εἴκοσι καὶ ὄις ἑκατόν. ἐνταῦθα διὰ τοῦ πεδιου ῥεῖ 
ἣ ᾽ὔ » Φ ς , Ἅ 

ποταμὸς «ύκος ὄνομα, εὖρος ὡς δύο πλέθρων. 
4, Οἱ δὲ στρατιῶται συλλεγέντες ἐβουλεύοντο τὴν 4, 

λοιπὴν πορείαν πότερον κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν 
Ἁ θῃ 5 -“ “ τς »ῇ δὲ ΄ 

χρὴ πορευθῆναι ἐκ τοῦ Πόντου. ἀναστὰς δὲ Δύκων 
53 “ ᾿ 

᾿Αχαιὸς εἶπε, Θαυμάζω μέν, ὦ ἄνδρες, τῶν στρατηγῶν 

ὅτι οὐ πειρῶνται ἡμῖν ἐκπορίζειν σιτηρέσιον" τὰ μὲν 

γὰρ ξένια οὐ μὴ γένηται τῇ στρατιᾷ τριῶν ἡμερῶν 

σῖτα ὁπόθεν δ᾽ ἐπισιτισάμενοι πορευσόμεθα οὐκ 
Μ ΝΜ ᾽ λ Φ "“ » ἴω Ν᾿ ς ’, Ω 

ἔστιν, ἔφη. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ αἰτεῖν τοὺς ᾿Ηρακλεώτας 

μὴ ἔλαττον ἢ τρισχιλίους κυζικηνούς: ὅ. ἄλλος δ᾽ 
9 Ἁ Μ΄ ΕΝ ΄ δ 6 ΄ Ἷ 

εἶπε μὴ ἔλαττον ἢ μυρίους" καὶ ἑλομένους πρέσβεις 

αὐτίκα μάλα ἡμῶν καθημένων πέμπειν πρὸς τὴν 
, ᾿ 0 7 . Ε ᾽ 7, ᾿ Ν 

πόλιν, καὶ εἰδέναι ὅ,τι ἂν ἀπαγγέλλωσι, καὶ πρὸς 

ταῦτα βουλεύεσθαι. 06. ἐντεῦθεν προὐβάλλοντο 
7 " Ν ΄ Ὁ ΒΩ {4 

πρέσβεις πρῶτον μὲν Χειρίσοφον, ὅτε ἄρχων ἥρητο" 
Μ 5» «ἃ ᾿ τὶ “ ἱ δὲ ᾿] -“ 2 7 . 

ἔστι δ᾽ οἱ καὶ Ἐενοφῶντα. οἱ δὲ ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο 
᾽ ω Ἁ ᾽ » 5." Ἁ 3 Ἂ , 

ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ ἐδόκει μὴ ἀναγκάζειν πόλιν 

“Ἑλληνίδα καὶ φιλίαν ὅ,τι μὴ αὐτοὶ ἐθέλοντες διδοῖεν. 
»“" » Ν ᾿] ᾿ 3 ΄ ᾿] ΄ Ψ 7 

7. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐδόκουν ἀπρόθυμοι εἶναι, πέμπουσι 

“Δύκωνα ᾿Αχαιὸν καὶ Καλλίμαχον Παῤῥάσιον καὶ 

᾿Αγασίαν Στυμφάλιον. οὗτοι ἐλθόντες ἔλεγον τὰ 

δεδογμένα. τὸν δὲ “ύκωνα ἔφασαν καὶ ἐπαπειλεῖν, 
» Ἁ 7 “ ᾿ ,ὔ 4 ψὺ 

εἰ μὴ ποιήσοιεν ταῦτα. 8. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ .ρα- 

4, οὐ μή: οὐ, οῃι. ἃ.---- σῖτα : σιτία, Β. Ῥ. 
ὅ. εἶπε [μηνὸς μισθόν], Β. Ρ. μην. μισθ., Κα. : οἵη. 8ἃ. Ὁ. ἃ. 
θ. προὐβάλοντο, ἃ. 8Β.--- ἡρεῖτο, ἃ. Ὁ. 6. ΟὐμμΡ. 1. 10. 1.-- 

ἔστι δ᾽ οἵ, ἃ. εἰσὶ δ᾽ οἵ, [Π6 οΪα τοδαϊηρ. 
ἤ. ἐπεὶ δ᾽ οὖν, 1). Β- Ρ. Κα. οὖν, οτῃ. ἃ. Ὁ. 6.-- ποιήσαιεν, Β. 

Ρ. δε ΠῚ. ὅ. 18. ποιήσοιεν, Ὀ. ΨΙ ποιήσειε «τϊζίθῃ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἴἴ. 
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ἴω Ἄ 

κλεῶται βουλεύσεσθαι ἔφασαν; καὶ εὐθὺς τά τε 
ἊἬ: ᾿] “ » »“ἭἬἍ ΄ς χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν συνῆγον καὶ τὴν ἀγορὰν εἴσω 

᾿] ΄ ΄»Ὸ»ν 

ἀνεσκεύασαν, καὶ αἱ πύλαι ἐκέκλειντο, καὶ ἐπὶ τῶν 
ἴω [τ 3 Ι 

τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο. 
» Ψ" ἱ 4 “ι 

9. ᾿Εκ τούτου οἱ ταράξαντες ταῦτα τοὺς στρατηγοὺς 

ἠτιῶντο διαφθείρειν τὴν πρᾶξιν. καὶ συνίσταντο οἱ 
Ἀρκάδες καὶ οἱ ᾿Αχαιοί: προειστήκει δὲ μάλιστα αὐ-. 

τῶν Καλλίμαχός τε ὁ Παῤῥάσιος καὶ Δύκων ὃ 
2 » ς Ἂς Ἔ, Ω 9 Ὁ [4 ᾽ Ν 

Ἂχαιός. 10. οἱ δὲ λόγοι ἦσαν αὐτοῖς ὡς αἰσχρὸν 
“ » “- 

εἴη ἄρχειν ᾿4θηναῖον Πελοποννησίων καὶ Δακεδαι- 

μονίων, μηδεμίαν δύναμιν παρεχόμενον εἰς τὴν 
, “ὍΝ στρατιάν, καὶ τοὺς μὲν πόνους σφᾶς ἔχειν τὰ δὲ 

’ " ἃ Ὁ“ Ἁ Γι »“"ἢμ κέρδη ἄλλους, καὶ ταῦτα τὴν σωτηρίαν σφῶν κα- 
τειργασμένων: εἶναι γὰρ τοὺς κατειργασμένους 

Ἀρκάδας καὶ ᾿4χαιούς, τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα οὐδὲν 

εἶναι" καὶ ἣν δὲ τῇ ἀληθείᾳ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ ὅλου ὑ. ) η αἀλησειᾷᾳ ρ ημ 
΄ 3 ΄, ἈΝ ΨῈ 2 μῸ στρατεύματος ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αχαιοί 11]. εἰ οὖν 

σωφρονοῖεν, αὐτοὶ συστάντες καὶ στρατηγοὺς ἑλό- 

μενοι ἑαυτῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἂν τὴν πορείαν ποιοῖντο 

καὶ πειρῷντο ἀγαθόν τι λαμβάνειν. 12. ταῦτ᾽ ἔδοξε' 
Ν 3 , “ » Φ ᾿] καὶ ἀπολιπόντες Χειρίσοφον, εἴ τινες ἦσαν παρ 

» ῬΑ; 5 ;»: Ἅ 5.9 Ἁ ΔῊ, [οἷ Ψ 

αὐτῷ ᾿Αρκάδες ἢ ̓Αχαιοὶ, καὶ Ξενοφῶντα, συνέστησαν 
᾿ - “-“ ! ΄, Ν 

καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται ἑαυτῶν δέκα τούτους δὲ 
2 ’ » »" ΄ [κ , “'Β ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς νικώσης ὅ,τε δοκοίη τοῦτο 

8. βουλεύεσθαι, ἃ. πῶμεν τ βουλεύεσθαι, Ὁ. βουλεύσασθαι, ἴ, 
σ. ἢ. 1. Κ.1.4. βεε Υ11.1, 4. 1. 8,1. 

10. ἕνα ᾽Αθ. Ὁ. ὦ. [ἕνα] ᾿Αθ. Β. Ῥ. ἕνα, οτη. ἃ. Ὀ.--κέρ- 
δεα, ἃ. 

11. (2) αὐτοὶ συστ. ἃ. Ὁ. Β. οὗτοι, συστ. 1). Ρ. Κι.---ΟσἪἀτρατη- 
γούς : λοχαγούς, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. Π.--- ἑαυτούς τε ἄν, Β. 
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ποιεῖν. ἡ μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ Χειρισόφῳ 
ἐνταῦθα κατελύθη ἡμέρᾳ ἕκτῃ ἢ ἑβδόμῃ ἀφ᾽ ἧς 

ἠρέθη. 
18. Ξενοφῶν μέντοι ἐβούλετο κοινῇ μετ᾽ αὐτῶν 

τὴν πορείαν ποιεῖσθαι; νομίζων οὕτως ἀσφαλεστέραν 

εἶναι ἢ ἰδίᾳ ἕκαστον στέλλεσθαι: ἀλλὰ Νέων ἔπειθεν 

αὐτὸν καθ᾽ αὑτὸν πορεύεσθαι, ἀκούσας τοῦ Χειρισό- 

φου ὅτι Κλέανδρος ὁ ἐν Βυζαντίῳ ἁρμοστὴς φαίη 

τριήρεις ἔχων ἥξειν εἰς Κάλπης λιμένα: 14. ὅπως 
οὖν μηδεὶς μετάσχοι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ καὶ οἱ αὐτῶν στρα- 
τιῶται ἐκπλεύσειαν ἐπὶ τῶν τριήρων, διὰ ταῦτα 
συνεβούλευε. καὶ Χειρίσοφος, ἅμα μὲν ἀθυμῶν 
τοῖς γεγενημένοις, ἅμα δὲ μισῶν ἐκ τούτου τὸ στρά- 
τευμα, ἐπιτρέπει αὐτῷ ποιεῖν ὅ,τι βούλεται. 

1ὅ. Ξενοφῶν δὲ ἔτει μὲν ἐπεχείρησεν ἀπαλλαγεὶς 
τῆς στρατιᾶς ἐκπλεῦσαι: θυομένῳ δὲ αὐτῷ τῷ 

ἡγεμόνι ᾿Ηρακλεῖ καὶ κοινουμένῳ πότερα λῷον καὶ 
ἄμεινον εἴη στρατεύεσθαι ἔχοντι τοὺς παραμείναν- 
τας τῶν στρατιωτῶν ἢ ἀπαλλάττεσθαι ἐσήμηνεν ὁ 

θεὸς τοῖς ἱεροῖς συστρατεύεσθαι. 16. οὕτω γίγνεται 
τὸ στράτευμα τριχῇ ᾿Αρκάδες μὲν καὶ ᾿Αχαιοὶ 
πλείους ἢ τετρακισχίλιοι, ὁπλῖται πάντες" Χειρι- 

12. τοῦ παντός ΟΤΏ. ἃ. ΄ 
18. ἀσφαλεστέραν, ἃ. Ὁ. . «ρον, Β. 
14. αὐτῷ : αὐτόν, ἃ. 
1ὅ. δὲ ἔτι μέν: μὲν ἔτι, ἃ. Β. ἔτι μέν, ἔ, ρ. Α. 
16. τριχῇ, ἢ. Β. τριχῆ, Ρ, Κι.--- Αἢδγ τετρακισχίλιοι, Ὦ. 

Β. Ῥ. Κι ντῖΐθ καὶ πεντακόσιοι,  ὮΪΟἢ ψΟΥβ. ἀγ6 οἷηϊίοα ἰπ 
ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ᾳ.: 10. τοίδγβ ἴο Υ. 8. 8. δπὰ ΥἹ. 2. 10. ἴο βυρροτίὶ 
πεντακόσιοι : Ὀὰχΐ σοΙηραΓΘ 1Π6 πυτηθεγβ 8600 (Υ͂. 8. 8.) ψ ἢ 
{Π6 Ργθβθηΐ ΠαΠΊθῈΓΒ 8140, ἰακίηρ' ἱπΐο {πΠ6 δοοουῃῦ Υ. 4, 16., 
7. 10. -- τοὺς τετταρ. Β. Ρ, τούς, οὔ. ἃ. Ὁ. 6. 8661. 7.10. 
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“ 2 κ΄" ᾿ τ , εὖ ᾿ 4 

σόφῳ δ᾽ ὁπλῖται μὲν εἰς τετρακοσίους καὶ χιλίους, 

πελτασταὶ δὲ εἰς ἑκτακοσίους, οἱ Κλεάρχου Θρᾷκες" 
μ--- “ Ἂ «ς “-“ ἂ » ς 4 ν 

Ξενοφῶντι δὲ ὁπλῖται μὲν εἰς ἑπτακοσίους καὶ 
Ι͂ Χ » » ΄ « Ν Χ ὑλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς τριακοσίους" ἱππικὸν δὲ 9 

μόνος οὗτος εἶχεν ἀμφὶ τετταράκοντα ἱππέας. 
17. Καὶ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες διαπραξάμενοι πλοῖα μ 

παρὰ τῶν Ἡρακλεωτῶν πρῶτοι πλέουσιν, ὅπως 
ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες τοῖς Βιθυνοῖς λάβοιεν ὅτι 
πλεῖστα" καὶ ἀποβαίνουσιν εἰς Κάλπης λιμένα κατὰ 

μέσον πως τῆς Θράκης. 18. Χειρίσοφος δ᾽ εὐθὺς 
ἀπὸ τῆς πόλεως τῶν ΗἩρακλεωτῶν ἀρξάμενος πεζῇ 
ἐπορεύετο διὰ τῆς χώρας" ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Θράκην 

ἐνέβαλε, παρὰ τὴν θάλατταν ἤει" καὶ γὰρ ἠσθένει. 

19. Ξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀποβαίνει ἐπὶ τὰ 
Φ “- , Ν “ ς ΄ Χ Χ ὅρια τῆς Θράκης καὶ τῆς “Ηρακλεώτιδος, καὶ διὰ 
μεσογαίας ἐπορεύετο. 

111. [Ὃν μὲν οὖν τρόπον ἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ 
»“ Ν ας Ἀ “ ς ΄ Ν ΄ὔ 

τοῦ παντὸς κατελύθη καὶ τῶν ᾿Ελλήνων τὸ στρά- ρ 
3 Ι͂ » “Ὁ 3 ") Ψ, 

τευμα ἐσχίσθη ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται 2. "Ἔπραξαν 

δ᾽ αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. οἱ μὲν ᾿Αρκάδες ὡς ἀπέ- 
βησαν νυκτὸς εἰς Κάλπης λιμένα, πορεύονται εἰς 

τὰς πρώτας κώμας, στάδια ἀπὸ θαλάττης ὡς τριά- ρ 9 

κοντα. ἐπεὶ δὲ φῶς ἐγένετο ἦγεν ἕκαστος στρωτηγὸς 

18. ἐνέβαλλε, ἃ. Ὁ. ἵ. σ. ἢ. 1. Κι 1. Β. ---ικαὶ γὰρ ἤδη ἢσθ., 
ΒΡ 

19. Ἡρακλειώτιδος, 8.5 ἃ8 5018] ἴῃ 4}] [ὈΥΤη5 οὗὨ [Π18 ποτά. 
1. δοῖηθ δαϊτοηβ τηᾶ6 [Π6 βιχίῃ Ὀοοϊς θαρίη ψἹ ὅν μὲν, 

ὅς. Τῇηδ ψογαϑ ᾿πο]οβθα ἴῃ Ὀυδοϊςοίβ ἃγ6 ψαΠΈ Πρ 1η Ὁ. α. ἃ. 6. 
Δη4 ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ ἃ. 866 1).᾽5 ῃοΐα, δηα Β.᾽8. 

2. ἕκαστος ὃ στρατ. Ὁ. Β. Κ.--- τὸν ἑ. λόχ. ἃ. τὸν αὗτ. λόχ. 
Ὁ. ἃ. 4. ϑίβρῃ. νι τὸ αὑτοῦ λάχος ἴῃ: [Π6 τ ΓΡΊΏ, [ἢ γαϑαϊηρ 
οὔ Ὁ. ΒΡ. : 

“τα σ΄ 58ρ δι, “΄- 

"αὐ δὰ, σοὺ πὸ ν γῪ .ἃ 

ἢ 
᾿ 

-ο- “Ὁ 

»«..5.. 
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ἈΝ ς -“ , π΄" ’ ς ,ὔ ᾿ ,ὔ 

τὸν ἑαυτοῦ λόχον ἐπὶ κώμην' ὁποία δὲ μείζων 
ἐδόκει εἶναι σύνδυο λόχους ἦγον οἱ στρατηγοί. 
8. συνεβάλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς ὃν δέοι πάντας 
ἁλίζεσθαι: καὶ ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες ἀνδρά- 
ποδά τε πολλὰ ἔλαβον καὶ πρόβατα πολλὰ περιε- 

βάλοντο. 
΄ ἈἉ [᾿] » ,ὔ " ’ὔ ᾿ 

4. Οἱ δὲ Θρᾷκες ἠθροίζοντο οἱ διαφεύγοντες: πολ- 

λοὶ δὲ διέφευγον πελτασταὶ ὄντες ὁπλίτας ἐξ αὐτῶν 
τῶν χειρῶν. ἐπεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον μὲν τῷ 

Σ᾽ μίκρητος.. λόχῳ ἑνὸς τῶν ᾿Αρκάδων στρατηγῶν 
᾽ ΄ » ] Ν 7 Ἁ οἿ ΄ 

ἀπιόντι ἤδη εἰς τὸ συγκείμενον καὶ πολλὰ χρήματα 

ἄγοντι ἐπιτίθενται. ὅ. καὶ τέως μὲν ἐμάχοντο ἅμα 

πορευόμενοι οἱ “Ελληνες. ἐπὶ δὲ διαβάσει χαράδρας 

τρέπονται αὐτούς, καὶ αὐτόν τε τὸν Σ᾽ μίκρητα ἀποκ- 

τιννύασι καὶ τοὺς ἄλλους πάντας: ἄλλου δὲ λόχου 
τῶν δέκα στρατηγῶν τοῦ ᾿Ηγήσανδρου ὀκτὼ μόνους 

; ον χες , »..χἉ τὴν α 
κατέλιπον" καὶ αὐτὸς ᾿Η γήσανδρος ἐσώθη. 6. καὶ οἱ 

ἄλλοι δὲ λοχαγοὶ συνῆλθον, οἱ μὲν σὺν πράγμασιν, 
« ἐ ἄγο 7 ᾿ 5, “Ὁ 2 Ἁ 5 ΄ 

οἱ δὲ ἄνευ πραγμάτων" οἱ δὲ Θρᾷκες ἐπεὶ εὐτύχησαν 
“ ᾿ Ψ [4 ᾿ ΄ Ν 

τοῦτο τὸ εὐτύχημα, συνεβόων τε ἀλλήλους καὶ συνε- 
’ φιο ͵ -“ ; Ά, σ΄ .ς , 

λέγοντο ἐῤῥωμένως τῆς νυκτός. καὶ ἅμα ἡμέρᾳ 
, Ἁ ’ 

κύκλῳ περὶ τὸν λόφον ἔνθα οἱ “Ελληνες ἐστρα- 
, 5 ΄ Ν ς “Ὁ ἃ ἈΝ 

τοπεδεύοντο ἐτάττοντο καὶ ἱππεῖς πολλοὶ καὶ πελ- 

τασταί, καὶ ἀεὶ πλείονες συνέῤῥεον᾽: 7. καὶ προσέ- 

ὃ. αὐλίζεσθαι, 6., ἀπ βοπηδ ἱπίδυιου Μ5 ΚΝ. 
4. διαφεύγοντες, Μ55. διαφυγόντες, ΥΥ̓ Εἶ5Κα, Ὁ. --- διέ- 

φευγον, ἃ. Ὁ. 6. ο. διέφυγον, 1). Β. Κ. 
ὅ. αὐτ. μὲν τόν, Β .--- ἀποκτιννύασι 81} {πηΠ6 θεϑ8ὲ Μ55. ἀπο- 

κτιννύουσι Οἴ6΄5. 866 ΙΥ΄. 6. 24. 
6. καὶ... δέ, ἃ. Ὁ. καὶ... μέν, 1). Β. Ῥ.-- ἅμα [τῇ ἡμ., Ρ. Κὶ. 
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βαλλον πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀσφαλῶς: οἱ μὲν γὰρ 
ἽἝλληνες οὔτε τοξότην εἶχον οὔτε ἀκοντιστὴν οὔτε 
ἱππέα. οἱ δὲ προσθέοντες καὶ προσελαύνοντες 
» , ς ’ δ ᾽ - 2 ’ ς “ » 4 

ἠκόντιζον: ὁπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν, ῥᾳδίως ἀπέ- 
φευγον. ἄλλοι δὲ ἄλλῃ ἐπετίθεντο. 8. καὶ τῶν μὲν 

ΧΑ. 5 ΄, - Ν 2 , « - 
πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, τῶν δὲ οὐδείς" ὥστε κινηθῆναι 
οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου, ἀλλὰ τελευτῶντες καὶ 
2 Ἀ »“Ἵ»" [ 3 Ε] Ν ς »“ 9 

ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρᾷκες. 9. ἐπεὶ 

δὲ ἀπορία πολλὴ ἣν, διελέγοντο περὶ σπονδῶν" καὶ 
ν , » ς ΄ 2 ω διότ ᾿ ᾽ 

τὰ μέν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς, ὁμήρους δὲ οὐκ 
σ΄» “' ᾽ 

ἐδίδοσαν οἱ Θρᾷκες αἰτούντων τῶν “Ελλήνων, ἀλλ 
3 ΄ " Αι Ἃ δὰ Χ “ ᾽ ΄ Φ ἐν τούτῳ ἴσχετο᾽ς τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Αρκάδων οὕτως 

εἶχε. 
10. Χειρίσοφος δὲ ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ 

θάλατταν ἀφικνεῖται εἰς Κάλπης λιμένα. ΞἘξενο- 

φῶντι δὲ διὰ τῆς μεσογαίας πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς 

προκαταθέοντες ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορευο- 
μένοις ποι. καὶ ἐπεὶ ἤχθησαν παρὰ Ἐενοφῶντα, 

ἐρωτᾷ αὐτοὺς εἴ που ἤσθηνται ἄλλου στρατεύματος 
ὄντος ᾿Ελληνικοῦ. 11]. οἱ δὲ ἔλεγον πάντα τὰ 
γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πολιορκοῦνται ἐπὶ λόφου, οἱ 
δὲ Θρᾷκες πάντες περικεκυκλωμένοι εἶεν αὐτούς. 
᾿) - Ἁ Ν » ϑ' ΄ 3 ’΄ 

ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἀνθρώπους τούτους ἐφύλαττεν 
- 3 

ἐσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἶεν ὅπου δέοι σκοποὺς δὲ 

καταστήσας συνέλεξε τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξεν, 
12. ἄνδρες στρατιῶται, τῶν ᾿Αρκάδων οἱ μὲν 
τεθνᾶσιν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου τινὸς πολιορκοῦνται. 

10. καταθέοντες, ἃ. Ὁ. 6.---ἤσθοντο, ἃ. Β.---- [ἄλλου], Καὶ. 
11} ὅποι, δ 5. ἢ. ὦ. ΠΕ 



ΠῚ. 13---17.} ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ΥἹ. 937 

νομίζω δ᾽ ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦνται, οὐδ᾽ ἡμῖν 
ἣν "“ 

εἶναι οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν ὄντων 
, ΄“ Ἁ “ἰς ᾿᾿ 

πολεμίων, οὕτω δὲ τεθαῤῥηκότων. 18. κράτιστον 
οὖν ἡμῖν ὡς τάχιστα βοηθεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως, 

Μ - ΄ 

εἰ ἔτι εἰσὶ σῶοι, σὺν ἐκείνοις μαχώμεθα καὶ μὴ μόνοι 

λειφθέντες μόνοι καὶ κινδυνεύωμεν. 14. νῦν μὲν 
δ“, ΄' ῇ [τ Εν » 

οὖν στρατοπεδευώμεθα προελθόντες ὅσον ἂν δοκῇ 
Ἁ φ ᾿] Ἀ “ « 5 ΕΝ καιρὸς εἶναι εἰς τὸ δειπνοποιεῖσθαι' ἕως δ᾽ ἂν 

πορευώμεθα, Τιμασίων ἔχων τοὺς ἱππεῖς προελαυ- 
νέτω ἐφορῶν ἡμᾶς, καὶ σκοπείτω τὰ ἔμπροσθεν, ὡς 

μηδὲν ἡμᾶς λάθῃ. 15. παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν 

γυμνήτων ἀνθρώπους εὐζώνους εἰς τὰ πλάγια καὶ εἰς 

τὰ ἄκρα, ὅπως εἴ πού τί ποθεν καθορῷεν, σημὠαινοιίεν- 

ἐκέλευε δὲ καίειν ἅπαντα ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ. 

10. ἡμεῖς γὰρ ἀποδραίημεν ἂν οὐδαμοῦ ἐνθενδε" 

πολλὴ μὲν γάρ, ἔφη, εἰς Ηράκλειαν πάλιν ἀπιέναι, 

πολλὴ δὲ εἰς Χρυσόπολιν διελθεῖν: οἱ δὲ πολέμιοι 

πλησίον" εἰς Κάλπης δὲ λιμένα, ἔνθα Χειρίσοφον 
» Δ . ᾽ 7 ᾿ Ι . , 5 ἈΝ 

εἰκάζομεν εἶναι εἰ σέσωσται, ἐλαχίστη ὁδός. ἀλλὰ 
᾿ » “ ᾿ ᾽ »" Ψ, φ ᾿ ΄ 

δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖα ἔστιν οἷς ἀποπλευσούμεθα, 

μένουσί τε αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἔστι τὰ ἐπιτήδεια. 

17. τῶν δὲ πολιορκουμένων ἀπολομένων σὺν τοῖς 
Χειρισόφου μόνοις κάκιόν ἐστι διακινδυνεύειν ἢ 

13. ληφθέντες, ἃ. ὉΞΓ ἼΤΠ686 ὕνγο ψογβ ἅτ οἴξεῃ οοὰ- 
Τουπάοα ἴῃ 6 Μ55. 

14. [μέν], Β. Ρ. οπι. ἃ. 6.--- στρατοπεδευσώμεθα, Κἰ. 
16. εἰς Χρυσόπ.: ἰσχὺς τὸ πάλιν, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. -- μένουσι τέ, 

Π).᾽5 οοπ]θοΐυτθ. μεν. δέ, Μ55. Β. Ρ. Κι: Κυῦρογ τϑίβυβ ἴο 
ἌΣ. 1, 56. 

17. ἀπολομ. ϑίξθρῃ. οτῃ. Ὁ. ἀπολλουμ. ἀπολουμ. ἀπολλομ. 
ἀπολλωμ. τοδαϊηρβ οὗ νατίουβ Μ58.--- ἢ [τῶνδε], Ρ. τῶνδε 
οἴω. 6. ἢ. Κ. 
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ω ΄ ΄ » 3 Α 5 ΞΖ “Ἵ» 

τῶνδε σωθέντων πάντας εἰς ταὐτὸν ἐλθόντας κοινῇ 
“- Ἢ Ν 

τῆς σωτηρίας ἔχεσθαι. ἀλλὰ χρὴ παρασκευασα- 
7 , -“ Ἃ “ 

μένους τὴν γνώμην πορεύεσθαι, ὡς νῦν ἢ εὐκλεῶς 
““ "ἷὔ Ἃ ΄ Υ̓ 2 γ' 

τελευτῆσαι ἔστιν ἢ κάλλιστον ἔργον ἐργάσασθαι 

Ἕλληνας τοσούτους σώσαντας. 18. καὶ ὁ θεὸς 

ἴσως ἄγει οὕτως. ὃς τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς 
, -" “ ΄ Ε ἴω Ν 

πλέον φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται, ἡμᾶς δὲ 

τοὺς ἀπὸ θεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων 
[ο ᾿] 

καταστῆσαι. ἀλλ᾽ ἕπεσθαι χρὴ καὶ προσέχειν τὸν 

γοῦν, ὡς ἂν τὸ παραγγελλόμενον δύνησθε ποιεῖν. 
“ “3 ᾿ “ 

19. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγεῖτο. οἱ δ᾽ ἱππεῖς διασπειρό- 
3: 1.3. δ “ Φ 5, Ν . Ά, 

μενοι ἐφ ὅσον καλῶς εἴχεν ἔἐκαιίον, καὶ οἱ πελτασταὶ 

ἐπιπαριόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἔκαιον πάντα ὅσα 
Χ καύσιμα ἑώρων, καὶ ἡ στρατιὰ δέ, εἴ τινι παραλει- 

πομένῳ ἐντυγχάνοιεν" ὥστε πᾶσα ἡ χώρα αἴθεσθαι 
5 Ψ ΧΝ Ν , ᾿Ὶ ΑΝ Ἧ "Ὁ Ν 

ἐδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. 20. ἐπεὶ δὲ 
“ 5 ΄ τ ἃ , ᾿ ΄ὕ 
ὥρα ἦν κατεστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ λόφον ἐκβάντες, 
καὶ τά τε τῶν πολεμίων πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς 
τετταράκοντα σταδίους, καὶ αὐτοὶ ὡς ἐδύναντο 

“ Ν 5 :) Χ Ν νι ΄ 

πλεῖστα πυρὰ ἔκαιον. 21. ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν 
΄ ΄ Ἂς Ν Ψ 

τάχιστα; παρηγγέλθη τὰ πυρὰ κατασβεννύναι πάντα. 
, ᾿ 7 καὶ τὴν μὲν νύκτα φυλακὰς ποιησάμενοι ἐκάθευδον" 

ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ προσευξάμενοι τοῖς θεοῖς καὶ συν- 
Αν ταξάμενοι ὡς εἰς μάχην ἐπορεύοντο ἡἣ ἐδύναντο 

΄ γ Ν Ν ᾿ς ἄρα - ΕΥ, τάχιστα. 22. Τιμασίων δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἔχοντες 

18, ἴσως Δη ὅς τούς οτη. ἃ. ---- ὅς: ὥστε, Ὁ. ἢ, Α.--οδυνήσησθε, 
Ὁ. ἀ. 6. δυνήσεσθαι, ἃ... ΡΤΟΡΔΌΪΥ δυνήσεσθε 15 ἱπίεπαθα. 

19. σπειρόμ. 8. Ὁ. 6. --- ἔκαιον ἣ ἐβάδιζον, Ὁ). Β.Ρ. Κα, ἣ 
ἐβάδ. οτη. ἃ. Ὁ. 6. ἔ, ρ. ἢ. 1. Κι 1.-- παριόντες, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. 

20. τέ οἴη. ἃ. 
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Ἁ ε ; Ἁ 4 » [4 ς Ἁ 

τοὺς ἡγεμόνας καὶ προέλαύνοντες ἐλάνθανον αὑτοὺς 
᾿ Ἁ “- “ , » ὦ ἴω 

ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι ἔνθα ἐπολιορκοῦντο οι 

ἽἝλληνες. καὶ οὐχ ὁρῶσιν οὔτε φίλιον στράτευμα 
οὔτε πολέμιον, καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν 

»" ε΄ ’᾽' 

Ξενοφῶντα καὶ τὸ στράτευμα, γραΐδια δὲ καὶ γερόν- 
τια καὶ πρόβατα ὀλίγα καὶ βοῦς καταλελειμμένους. 

»“" -“ ο ᾿ 

28. καὶ τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα ἣν τί εἴη τὸ γεγενημέ- 

νον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθάνοντο 
[ἢ ς Ἁ »" » Ἁ » Ψ.8 ’, ΓΙ ᾽ ΄ 

ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας ὠχοντο ἀπιόντες. 
, ν ἕωθεν δὲ καὶ τοὺς “Ελληνας ἔφασαν οἴχεσθαι: ὅπου 

δὲ οὐκ εἰδέναι. 

24. Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ Ἐενοφῶντα, ἐπεὶ 
ἠρίστησαν, συσκευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι, 

ὡς τάχιστα συμμῖξαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. 

καὶ πορευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿Αρκάδων 

καὶ ᾿Αχαιῶν κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδόν. ἐπεὶ δὲ 
ΕῚ , ᾽ Ἁ » , »») 5 3 ΄ Ἁ 

ἀφίκοντο εἰς τὸ αὐτό, ἄσμενοι τε εἶδον ἀλλήλους καὶ 
. [4 

ἠσπάζοντο ὥσπερ ἀδελφούς. 28. καὶ ἐπυνθάνοντο 
ΓΖ] Ἷ “ ν » “ 7 Ἁ νι 

οἱ ᾿Αρκάδες τῶν περὶ Ἐενοφῶντα τί τὰ πυρὰ κατα- 

σβέσειαν' ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔ ν, ὠόμεθα ὑμᾶς τὸ ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν, φόμεθα ὑμᾶς τὸ 
Ἁ - Ἁ “ “ Ν 

μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐχ ἑωρῶμεν, τῆς νυκτὸς 
σ΄ - ΑΕ Ὰ , ᾿ ἃ ις ΄ 7, Ψ 

ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" καὶ οἱ πολέμιοι δέ, ὥς γε 
δι ὦ δό “ ὃ , 5 “ θ Υ Ν Α 

ἡμῖν ἐδόκουν, τοῦτο δείσαντες ἀπῆλθον" σχεδὸν γὰρ 

22. αὐτούς, ἃ... Κ. 1. Α. ---οὔτ. τὸ φίλ. οὔτ. τὸ πολ. Β. Ρ. Κ. 
τό, ἃ. Ὁ. οἵη. ἴῃ {Π6 ΤΌΓΓΏΘΙ οΆ86, ἃ. ΟΗ]Υ πη {ἢ6 Δ: 6. --- ἔπρο- 
βάτιαξ, Ῥ-. ὅεε ΤΠοιηαβ Μασ. πρόβατον. 

28. ἕωθεν δὲ.... ἔφασαν : καὶ τοὺς Ἕλλ. δὲ ἔφ. ἃ. Ὁ., ἀηὰ 
6. ὙΠ 1Π6 οτηϊβδίοη οἵ δ᾽.--- ὅποι, [).᾽8 οοπ]δοΐατο. ὅθε 
Ἡετοαοίῃβ, 11. 119. ὅκου ἐτράπετο. 

24, ἐπὶ κάλπην, ἃ. Ὁ. 
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3 Χ “ Ν ῇ 5 τ 2 ᾿ Ν ) ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπήεσαν. 26. ἐπεὶ δὲ οὐκ 
ἀφίκεσθε, ὁ δὲ χρόνος ἐξῆ ἡόμεθα ὑμᾶ θο- ᾿ χρόνος ἐξῆκεν, ὠόμεθα ὑμᾶς πυθὸο 

΄ ᾿ 5, γλεδα ὦ , " θ ᾽ ὃ ν᾽ μένους τὰ παρ᾽ ἡμῖν φοβηθέντας οἴχεσθαι ἀποδράν- 
9 Ἁ ΄ - Ν 50. ἡ" » -“ ἈΝ » ! τας ἐπὶ θάλατταν" καὶ ἐδόκει ἡμῖν μὴ ἀπολείπεσθαι 

ὑμῶν. οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς δεῦρο ἐπορεύθημεν. 
ΙΝ. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίζοντο 

5 Ν ΄»“» » -“ Ἃ “ ᾿ Ν Ν ͵ “ 

ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ. δὲ χωρίον 
“ἢ ἃ “ ΄ Ἁ , Ν 2 “Ὁ 

τοῦτο ὃ καλεῖται Κάλπης λιμὴν ἔστι μὲν ἐν τῇ 
Ἷ [οὶ » ὅν, 3 ΄ 3 ΄ ὡς δας ὁ ’ Ὁ“ Θράκῃ τῇ ἐν τῇ ἀσίᾳ: ἀρξαμένη δὲ ἡ Θράκη αὕτη 

ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ Πόντου μέχρι ρα- 
κλείας ἐπὶ δεξιὰ εἰς τὸν Πόντον εἰσπλέοντι. 2. καὶ 
τριήρει μέν ἐστιν εἰς Ἡράκλειαν ἐκ Βυζαντίου 

κώπαις ἡμέρας μάλα μακρᾶς πλοῦς" ἐν δὲ τῷ μέσῳ 

ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὔτε φιλία οὔτε ᾿Ελληνίς, 

ἀλλὰ Θρᾷκες Βιθυνοί: καὶ οὺὃς ἂν λάβωσι τῶν 
Ελλήνων ἐκπίπτοντας ἢ ἄλλως πως δεινὰ ὑβρίζειν 
λέγονται [ τοὺς Ἕλληνας.) 3. ὁ δὲ Κάλπης λιμὴν 

ἐν μέσῳ μὲν κεῖται ἑκατέρωθεν πλεόντων ἐξ ᾿Ηρα- ἐν μέσῳ μὲν κεῖται ἑκατέρω ρ 
5 [ο͵ Υ 

λείας καὶ Βυζαντίου: ἔστι δ᾽ ἐν τῇ θαλάττῃ προ- 

κείμενον χωρίον, τὸ μὲν εἰς τὴν θάλατταν καθῆκον 
9 “ ΄ 3 Ψ δ τ «“ “ ᾿ Ψ,). ᾽ “ 

αὐτοῦ πέτρα ἀποῤῥώξ. ὕψος ὅπῃ ἐλάχιστον οὐ μεῖον 
εἴκοσιν ὀργυιῶν, ὁ δὲ αὐχὴν ὁ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων 

τοῦ χωρίου μάλιστα τεττάρων πλέθρων τὸ εὖρος" 
τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος χωρίον ἱκανὸν μυρίοις 

26. ἐξήκει. ϑυ1445. --- ἀπολείπεσθαι, ἃ. ἀπολίπεσθαι, [). Β. 

2. μάλα οῃι. ἃ. Ὁ. ἅ. ι.--ἰ, οἱ] Βιθ. Ρ.᾽5 οοη]δοῖατθ. οἱ Βιθ.', 
Κ. ἀλλ᾽ ἢ θρᾷκ. ἢ, α. π. ο. Οὐοπρ. ΓΝ. 6. 11 --ἢ ἐκπίπτ. 1}. 
ῬΡ. Κα. ἢ οπι. ἃ. Ὁ. 6.-- [τοὺς Ἕλληνας], Ὁ. Καὶ. : Μυτοῖυ8 
δγαβθὰ [ῃ68868 ψογάβ, Β. ὁοιηρᾶγοβ {Π]. 2. 28. ΥἹ. 8. 2. 
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ΕῚ , » "».- Ἁ δὴν [ ᾿] ᾽ »“. « 7 

ἀνθρώποις οἰκῆσαι. 4. λιμὴν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῇ τῇ πέτρᾳ 

τὸ πρὸς ἑσπέραν αἰγιαλὸν ἔχων. κρήνη δὲ ἡδέος 
Ν ΝΜ ΠΟΥ Φ ὃὦ » " “-“ 7 ᾿ 

ὕδατος καὶ ἄφθονος ῥέουσα ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ 
ς Ἀ ἥν χἋἃ ὔ] “ 7] ΄ Ν Ν Ν 

ὕπο τῇ ἐπικρατείᾳ του χωρίου. ξύλα δὲ πολλὰ μὲν 

καὶ ἄλλα. πάνυ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ ναυπηγήσιμα ἐπ᾽ 

αὐτῇ τῇ θαλάττῃ. ὅ. τὸ δὲ ὄρος [ τὸ ἐν τῷ λιμένι] 
εἰς μεσόγαιαν μὲν ἀνήκει ὅσον ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, 

ἃ »"» ".: Ἧ » Ἁ Ἀ Ν 4 

καὶ τοῦτο γεῶδες καὶ ἄλιθον' τὸ δὲ παρὰ θάλατταν 
7 Γὰ ὅἄξι » 7 ᾿ - ᾿ 

πλέον ἢ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους δασὺ πολλοῖς καὶ παν- 

τοδαποῖς καὶ μεγάλοις ξύλοις. 6. ἡ δὲ ἄλλη χώρα 

καλὴ καὶ πολλή, καὶ κῶμαι ἐν αὐτῇ εἰσι πολλαὶ 
, »“ Ἂ 

καὶ οἰκούμεναι. φέρει γὰρ ἡ γῆ καὶ κριθὰς καὶ 

πυροὺς καὶ ὄσπρια πάντα καὶ μελίνας καὶ σήσαμα 
Ἁ -“ » »" Ν ᾿] ῇ, ἈΝ Ἂ Ὁ Ζ 

καὶ σῦκα ἀρκοῦντα καὶ ἀμπέλους πολλὰς καὶ ἡδυοί- 
Ἁ 57 7 Ἁ »] Ὁ) ε Ν ’ὔ 

νους, καὶ τᾶλλα πάντα πλὴν ἐλαιῶν. ἢ μὲν χώρα 

ἣν τοιαύτη. Ἴ. ἐσκήνουν δὲ ἐν τῷ αἰγιαλῷ πρὸς τῇ 
, “᾿ , 

θαλάττῃ" εἰς δὲ τὸ πόλισμα ἂν γενόμενον οὐκ 

ἐβούλοντο στρατοπεδεύεσθαι, ἀλλὰ ἐδόκει καὶ τὸ 
» - -“ Ψ »“ 

ἐλθεῖν ἐνταῦθα ἐξ ἐπιβουλῆς εἶναι, βουλομένων τινῶν 

κατοικίσαι πόλιν. 8. τῶν γὰρ στρατιωτῶν οἱ 
- 3 ᾽ ΄ὔ ͵ ᾽ ἢ ὅλα 

πλεῖστοι σαν οὐ σπάνει βίου ἐκπεπλευκότες ἐπὶ 

ταύτην τὴν μισθοφοράν, ἀλλὰ τὴν Κύρου ἀρετὴν 
,ὔ Χ 

ἀκούοντες, οἱ μὲν καὶ ἄνδρας ἄγοντες, οἱ δὲ καὶ 

8. οἰκῆσαι, ϑίερῃδη. οἰκήσεις, ἃ. Ὁ. ἃ. οἰκήσειν, οἴκησις, 
ΟΥΠΘΓ νὩ ΓΔ ]ΟΏ8. 

4, πάν. δὲ πολ. οι. ἃ. ὃ. 6. 
ὅ. τὸ ἐν τ. λιμ. οπι. ἃ. ὃ. 
6. εὖ οἰκ. Β. [εὖ], Ρ. οι. ἃ. 6. -- ἡδυοίνους. ὅ66 Ρο]]πχ 

Οποχηδβί. ΝΙ. 22. 
8. μισθοφοράν, 1ῃ6 γα] Οἢ 8 ἀγθ ποῖ ρίνθῃ Πϑσα ὃν Ὦ. -- 

τοιοῦτοι οὖν, 1). Β. Ρ. Κα. οὖν οτῃ. ἃ. ἢ 6. 

Μ 
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προσανηλωκότες χρήματα, καὶ τούτων ἕτεροι ἀποδε- 

δρακότες πατέρας καὶ μητέρας; οἱ δὲ καὶ τέκνα καταλυ- 

πόντες ὡς χρήματ᾽ αὐτοῖς κτησάμενοι ἥξοντες πάλιν, 

ἀκούοντες καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ Κύρῳ πολλὰ 

καὶ ἀγαθὰ πράττειν. τοιοῦτον ὄντες ἐπόθουν εἰς τὴν 

“Ἑλλάδα σώζεσθαι. 
9 ὃ} δὲ τ ἤ ἱ Ἄ. 3 Ἕ Ὃ“- 5 ϑὺν ἃ 

9. ᾽Επειδὴ δὲ ὑστέρα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταῦτον 

συνόδου, ἐπ᾽ ἐξόδῳ ἐθύετο Ἐξενοφῶν" ἀνάγκη γὰρ ἦν 

ΨΙΑ, Ν 3 , 3 Ψ 3 , Ν Χ ᾿ 

ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξάγειν. ἐπένοει δὲ καὶ τοὺς νεκ- 

Ἃ ᾽ » Χ δὲ δ» ε Ἂς :Ν 3, ὦν σ“ 

ροὺς θάπτειν. ἐπεὶ ὁὲ τὰ ἱερὰ [καλὰ] ἐγένετο; εἰ- 

ποντο καὶ οἱ ᾿Αρκάδες, καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς 

πλείστους ἔνθαπερ ἔπεσον ἑκάστους ἔθαψαν" ἤδη γὰ
ρ 

ἦσαν πεμπταῖοι καὶ οὐχ οἷόν τε ἀναιρεῖν ἔτι ἦν 

Φὺ ἂν, Ν Ν ᾽ »“ ς “Ὁ Ι͂ 5 5 

ἐνίους δὲ τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόντες ἔθαψαν ἐκ 

δεν ἰς ’ ς 50. 7 ,ὕ ἃ ἂν Ἂν 

τῶν ὑπαρχοντῶν ὡς ἐδύναντο κάλλιστα. οὺς δὲ μὴ 

ἢ -“ ! 

εὕρισκον κενοτάφιον αὐτοῖς ἐποίησαν μέγα: καὶ στε- 

φάνους ἐπέθεσαν. 10. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀνε- 

χώρησαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. καὶ τότε μὲν 

δειπνήσαντες ἐκοιμήθησαν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ συνῆλθον 
ἢ : ΄ 

ς [οὶ ζ Ν “ 3 

οἱ στρατιῶται πάντες" συνῆγε δὲ μάλιστα ᾿4γασίας 
9 : - 

τε ὁ Στυμφάλιος λοχαγύς; καὶ ᾿ἹΙερώνυμος ᾿Ηλεῖος 

λοχαγός; καὶ οἱ ἄλλοι οἱ πρεσβύτατοι τῶν ᾿Αρκάδων. 
͵ ὉΝ 

11. καὶ δόγμα ἐποιήσαντο; ἐάν τις τοῦ λοιποῦ 

9. ὑστεραία ἡμ.» Κ.--- καλά, . ὃ... εεοῦν τ ον καλά 

18, ΡΟ Π8Ρ5, ΠΊΟΓΘ ὉΒΌΔΠΥ ομϊτ6α ἴῃ {815 ΤὈσπιυΐα. 866 11. 

9, 8. ΥἹ. 4. 18., ὅ. 2. δᾶ Ουτγορδά. 11. 4. 18., ψΏΈΓα καλά 

15 Τουπά. --- ἀναιρεῖν 8}1 188 Μ55.: “ ἀναιρεῖσθαι τῃ6 υϑαδὶ 

(οσπα," Ρ.--- μέγα, καὶ πυρὰν μεγάλην, Ὁ. Β. ἀπά Κ. Ἅπ ἴν.]: 

κ- π. μεγ.- οπι. ἃ. Ὁ. ἃ. Γ- 

10. συν. δὲ μάλ. ἃ. Ὁ. 6. συνῆγ. δὲ [αὐτοὺς] μάλ. Β. συνῆ- 

γον δὲ μάλιστα, .-- [τὲ ὁ] Στ. Ρ, ὁ οἱι. Β.Κ. 
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μνησθῇ δίχα τὸ στράτευμα ποιεῖν, θανάτῳ αὐτὸν 
ζημιοῦσθαι, καὶ κατὰ χώραν ἀπιέναι ἧπερ πρόσθεν 
εἶχε τὸ στράτευμα, καὶ ἄρχειν τοὺς πρόσθεν στρα- 

" ᾿ “ Ν 9 “ Τηγοῦς. καὶ Χειρίσοφος μὲν ἤδη τετελευτήκει 
φάρμακον πιὼν πυρέττων: τὰ δ᾽ ἐκείνου Νέων 
᾿Ασιναῖος παρέλαβε. 

12. ἹΜετὰ δὲ ταῦτα ἀναστὰς εἶπε Ξενοφῶν, ἾὮ 
ἄνδρες στρατιῶται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοικε, δῆλον 
ὅτι πεζῇ ποιητέον: οὐ γὰρ ἔστι πλοῖα: ἀνάγκη δὲ 
πορεύεσθαι ἤδη: οὐ γὰρ ἔστι μένουσι τὰ ἐπιτήδεια. 
ἡμεῖς μὲν οὖν, ἔφη, θυσόμεθα' ὑμᾶς δὲ δεῖ παρα- 
σκευάξεσθαι ὡς μαχουμένους εἴ ποτε και ἄλλοτε: οἱ . ΄, 9 τ, 3 ΄ γᾶρ πολέμιοι ἀνατεθαῤῥήκασιν. 13. ἐκ τούτου 
ἐθύοντο οἱ στρατηγοί, μάντις δὲ παρῆν ’Δρηξίων 

᾽ ᾿ἀρκάς" ὁ δὲ Σιλανὸς ὁ “μβρακιώτης ἤδη ἀποδεδρά- 
κει πλοῖον μισθωσάμενος ἐξ Ἡρακλείας. θυομένοις 

ΧΑ: ΤᾺ, Ἐπ 5 ΄ ΗΣ ΕΟ Α͂ΡῚ ἈΠ Ψ ΄ γ δὲ ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. 14, ταύτην 
μὲν οὖν τὴν ἡμέραν ἐπαύσαντο. καί τινες ἐτόλμων 

, ε ς » “ ῇ Ἁ Υ͂ 3 Ι͂ λέγειν ὡς ὁ Ξενοφῶν βουλόμενος τὸ χωρίον οἰκίσαι 
πέπεικε τὸν μάντιν λέγειν ὡς τὰ ἱερὰ οὐ γίγνεται 
ὅς ὧν, ὃ 1 " η0 "ξ, “Ὁ Ε -“ ἐπὶ ἀφόδῳ. . ἐντευθεν κηρύξας τῇ αὔριον παρεῖναι 
» Ἁ ᾿" 7] Ἁ ῇ ἮΝ Ἷ Μ ἐπὶ τὴν θυσίαν τὸν βουλόμενον, καὶ μάντις εἴ τις 
εἴη, παραγγείλας παρεῖναι ὡς συνθεασόμενον τὰ 

11. ἧσπερ, ἃ. ---- ἐτετελευτήκει, Ὁ. 366 ΨΥ. ὅ. 1 9 84 8150 Υ. 4. 12.--- Νέων ὁ, Β. Ρ, Κ. 
12. ἡμεῖς [μέν], Β, Ῥ. μέν οπι. ἃ. Ὁ. 6. 
18. Αὐθρηκ ἼἸ366. 1, 7. 18. --- τὰ ἱερὰ καλά, σ. ἢ, ἱ. Κ. 

.. Α. 
1ὅ, κηρ. [Ξενοφῶν], Β. Ξεν Κα. Ξξεν. οἵα. ἃ. ὃ. 6, 
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ἱερά, ἔθυε: καὶ ἐνταῦθα παρῆσαν πολλοί. 16. θυο- 
΄ Χ 7 3 Ἂν ΨΥ, ὑρῦνο δ. τς ᾽ 3. ὦ 

μένων δὲ πάλιν εἰς τρὶς ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγύγνετο 
““ μι Ἶ “ 

τὰ ἱερά. ἐκ τούτου χαλεπῶς εἶχον οἱ στρατιῶται; 
Ὰ Ν εὗ 2 '. 2 Δ 8 ν Χ 

καὶ γὰρ τὰ ἐπιτήδεια ἐπέλυιπεν ἃ ἔχοντες ἦλθον. καὶ 

ἀγορὰ οὐδεμία παρῆν. 

17. ᾿Εκ τούτου ξυνελθόντων εἶπε πάλιν Ἐενοφῶν.. 
ΤΩ Σ ὃ 5.: ὖν Ὰ [οῚ Υ ς δ Ἂς μ Ν ἄνδρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερὰ 

ϑ Ι “- ἧς »-» 

οὔπω γίγνεται τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων ὁρῶ ὑμᾶς δεομέ- 
, “ "“ νους" ἀνάγκη οὗν, μοι δοκεῖ εἶναι θύεσθαι περὶ αὐτοῦ 

Δ 5 Ν ΄ 53 Χ 3 Υ τούτου. 18. ἀναστὰς δέ τις εἶπε, Καὶ εἰκότως ἄρα 
ἡμῖν οὐ γίγνεται τὰ ἱερά; ὡς γὰρ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ 

αὐτομάτου χθὲς ἥκοντος πλοίου ἤκουσά τινος ὅτι 

Κλέανδρος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστὴς μέλλει ἥξειν 
ξ “ ἣν ΄ » 2 ἊΨ Ἁ 3 Ἁ 

πλοῖα καὶ τριήρεις ἔχων. 19. ἐκ τούτου δὲ ἀναμένειν 
ι ΤΑ 7 5. ὧν ᾿ δ ν: , ἢ ᾿ 

μὲν πᾶσιν ἐδόκει: ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἀνάγκη ἦν 
5 , Χ 5 Ν ΄ γ' 2 4 .} ,ὔ Ν 

ἐξιέναι.. καὶ ἐπὶ τούτῳ πάλιν ἐθύετο εἰς τρίς, καὶ 

οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ ἤδη καὶ ἐπὶ σκηνὴν 
"7 ᾿ “-- - ». ῳ 3 " Ν 
ἰόντες τὴν Ξενοφῶντος ἔλεγον ὅτι οὐκ ἔχοιεν τὰ 
Ἐ] 7 ς 3 ᾽ ΕΝ 28 ᾿] “ Ἁ ᾿, 

ἐπιτήδεια. ὁ δ᾽ οὐκ ἂν ἔφη ἐξαγαγεῖν μὴ γυγνομέ- 

γων τῶν ἱερῶν. 
΄»-“" ι ᾿ 20. Καὶ πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύετο, καὶ σχεδόν τι 

“ 9 Ν ὮΝ ἈΝ , « 2 Ὁ“ 

πᾶσα ἡ στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο 

περὶ τὰ ἱερά: τὰ δὲ θύματα ἐπιλελοίπει. οἱ δὲ 
ἈΝ σα, Ν Ε “ ’ Φ στρατηγοὶ ἐξῆγον μὲν οὔ, συνεκάλεσαν δέ. 21. εἶπεν 

10. θυομένῳ, ἃ. 6. θυομένων, ὭὮ. Β. Ρ. Κ. ---- πὼ παρῆν, 
Ὁ. Β. 

18. χθές, οἵη. ἃ. ---- ὡς γὰρ .... ὅτι, Β866 Β.᾿᾽8. ποίσ. --- ὁ ἐκ 
δοῆφῦ, ὁ ποῖ ἴῃ ἴπ6ὸ Μ55. ὅθ ΎΥ"Π. 9, 12. 

20, ἐπιλελοίπει, ἃ. Ὁ. ἐπελ. Κ. 
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οὖν Ἐενοφῶν, Ἴσως οἱ πολέμιοι συνειλεγμένοι εἰσὶ 

καὶ ἀνάγκη μάχεσθαι" εἰ οὖν καταλυπόντες τὰ σκεύη 
ἐν τῷ ἐρυμνῷ χωρίῳ ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένοι 
ἴριμεν, ἴσως ἂν τὰ ἱερὰ προχωροίη ἡμῖν. 22. ἀκού- 
σαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἀνέκραγον ὡς οὐδὲν δέον εἰς 

Ν , Ε ᾽ Ν ’ ς , Ἁ 

τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ θύεσθαι ὡς τάχιστα. καὶ 
’ Ἁ ᾽ , 5 “ δὲ « πὰ. Ὁ “ μ 

πρόβατα μὲν οὐκέτι ἣν, βοῦς δὲ ὑπὸ ἁμάξης πρια- 

μενοι ἐθύοντο᾽ καὶ Ἐενοφῶν Κλεάνορος ἐδεήθη τοῦ 
᾿Αρκάδος προθυμεῖσθαι εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη. ἀλλ’ 
οὐδ᾽ ὡς ἐγένετο. 

28, Νέων δὲ ἦν μὲν στρατηγὸς κατὰ τὸ Χειρισό- 
φου μέρος, ἐπεὶ δὲ ἑώρα τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἶχον 

»-" »“" ᾿ς ΄ ΄-“ “ 

δεινῶς τῇ ἐνδείᾳ, βουλόμενος αὐτοῖς χαρίζεσθαι, 
ς Ψ 5» «ς , Δ ) 4 

εὑρών τινα ἄνθρωπον Ἡρακλεώτην ὃς ἔφη κώμας 
᾿ Ἁ 0. ω "7 “Ὁ ᾿ , ὔ ᾿ ΄ φ, 

ἐγγὺς εἰδέναι ὅθεν εἴη λαβεῖν τὰ ἐπιτήδεια, ἐκήρυξε 
Ἁ “ 7 ἊΝ Ἁ Ν » ἐς ς ς Γ 

τὸν βουλόμενον ἰέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ὡς ἡγεμόνος 

ἐσομένου. ἐξέρχονται δὴ σὺν δορατίοις καὶ ἀσκοῖς 

καὶ θυλάκοις καὶ ἄλλοις ἀγγείοις εἰς δισχιλίους 
- ΄ ᾽ Χ να ᾽ - , 
ἀνθρώπους. 324. ἐπειδὴ δὲ ἦσαν ἐν ταῖς κώμαις 
καὶ διεσπείροντο ὡς ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, ἐπιπίπτουσιν 

» “-“ φ ’ τ -“ -“ ΄, 

αὐτοῖς οἱ Φαρναβάζου ὑππεῖς πρῶτοι: βεβοηθηκότες 
Α -“ “ -“ “ 

γὰρ ἦσαν τοῖς Βιθυνοῖς βουλόμενοι σὺν τοῖς Βιθυνοῖς 

εἰ δύναιντο ἀποκωλῦσαι τοὺς “Ελληνας μὴ ἐλθεῖν 

21. ὁ Ξεν. Β. Ρ. Κ,--- τὰ σκεύη ποῖ ἰη 1πΠ6 Μ58., δἀἀ6ά ὃὉγ 
(δβίε]11ο.--- τὰ ἱερὰ μᾶλλον, Β. Ρ. Κα. μᾶλ. οπι. ἃ. Ὀ. 6. προσ- 
χωροίη, ἃ. 6. 866 1.9. 18. δηὰ Πυογά. Υ΄. δ4. προὐχώρει. 

22. δέοι, ἴδ., ὙΥΠΊΘἢ 15. ΔΠ ὩΠΠΘΟΘΒΒΘΔΙῪ ΟἤΔΗΡΌ. --- βοῦν, 5. 
1). Β.- Ρ. βοῦς, Μ55. 866 Ρ.᾽5 δῃὰ Κα. Β ποίββ οἢ ἐν τούτῳ. 
- ἐγένοντο, ἃ. Ὀ. 6. ἐγένοντο τὰ ἱερά, Β. ἐγένετο [τὰ ἱερά], 

28. δεινῶς : δεδιώς, ἃ. Ὁ. ἃ. --- χαρίσασθαι, Β. Κ. 
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εἰς τὴν Φρυγίαν" οὗτοι οἱ ἱππεῖς ἀποκτείνουσι τῶν 

ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους" οἱ δὲ λουποὶ ἐπὶ τὸ 

ὄρος ἀνέφυγον. 326. ἐκ τούτου ἀπαγγέλλει τις ταῦτα 

τῶν ἀπϑβευγθννοη εἰς τὸ στρατόπεδον. καὶ ὁ Ἐενο- 

φῶν, ἐπεὶ οὐκ ἐγεγένητο τὰ ἱερὰ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ, 

λαβὼν βοῦν ὑπὸ ἁμάξης, οὐ γὼρ ἦν ἄλλα ἱερεῖα, 

σφαγιασάμενος ἐβοήθει, καὶ οἱ ἄλλοι οἱ μέχρι τριά- 

κοντα ἐτῶν ἅπαντεςς 26. καὶ ἀναλαβόντες τοὺς 

λοιποὺς ἄνδρας εἰς τὸ στρατόπεδον ἀφικνοῦνται. 

καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυσμὰς ἣν καὶ οἱ “Εδλληνες 

μάλ᾽ ἀθύμως ἔχοντες ἐδευπνοποιοῦντο, καὶ ἐξαπίνης 

διὰ τῶν λασίων τῶν Βιθυνῶν τινες ἐπιγενόμενοι τοῖς 

προφύλαξι τοὺς μὲν κατέκανον, τοὺς δὲ ἐδίωξαν 

μέχρι εἰς τὸ στρατόπεδον. 27. καὶ κραυγῆς νυ: 

μένης εἰς τὰ ὅπλα πάντες ἔδραμον οἱ “Ἑλληνες' καὶ 

διώκειν μὲν καὶ κινεῖν τὸ στρατοιτεδον νυκτὸς οὐκ 

ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι' δασέα γὰρ ἦν τὰ χωρία: 

ἐν δὲ τοῖς ὅπλοις ἐνυκτέρευον φυλαττόμενοι ἱκανοῖς 

φύλαξι. 

Ν; Τὴν μὲν νύκτα οὕτω διήγαγον. ἅμα δὲ τῇ 

ἡμέρᾳ οἱ στρατηγοὶ εἰς τὸ ἔβυμη χωρίον ἡγοῦντο" 

οἱ δὲ εἵποντο ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ ἄχθυνμ 

πρὶν δὲ ἀρίστου ὥραν εἶναι ἀπετάφρευσαν ἡ ἡ 

94. οὐ μεῖον ἤ, Β. ἢ; οπι. ἃ. Ὁ. 6. Πα. Κ΄ [ἢ] Κ'. πεντακο- 

ων 
σίους, Ὁ. --- [τὸ] ὄρ. Ρ. 

οὗ, ὃ Ξεν. ἃ. Ὁ. ὃ, οτι. Ὦ. Β. --- ἐπεί, ἃ. Ὁ. ἐπειδὴ, Ὁ. Β. 

Κ.---λαβὼν βοῦν. 866. Αὐτίδη. Ῥερὶ. Ῥοπί. Επχ. Ἡμπάβ. 

.Ὁ, 
26. μὲν αἴτεον ἤδη ἀἸ5ρΙ64868 Ῥ. 
Ἰ- ἈὐαΣ ὙΨευσῦι ἃ. Ὁ. 

» ἀν. τ ν.-. 

“τς  πὩδνια ὁ 
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εἴσοδος ἣν εἰς τὸ χωρίον, καὶ ἀπεσταύρωσαν ἅπαν; 
, »ὉἭ] ᾽7ὔ Ἃ “ 4 ς 

καταλιπόντες τρεῖς πύλας. καὶ πλοῖον ἐξ 'Ηρα.- 

κλείας ἧκεν ἄλφιτα ἄγον καὶ ἱερεῖα καὶ οἶνον. 

2. πρωὶ δ᾽ ἀναστὰς Ἐενοφῶν ἐθύετο ἐπεξόδια, καὶ 

γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. καὶ ἤδη 

τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν ὁρᾷ ἀετὸν αἴσιον ὁ μάντις 

᾿Αρηξίων Παῤῥάσιος, καὶ ἡγεῖσθαι κελεύει τὸν Ξενο- 

φῶντα. 8. καὶ διαβάντες τὴν τάφρον τὰ ὅπλα 

τίθενται, καὶ ἐκήρυξαν ἀριστήσαντας ἐξιέναι τοὺς 

στρατιώτας σὺν τοῖς ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον καὶ ἀν- 

δράποδα αὐτοῦ καταλιπεῖν. 4. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι 

πάντες ἐξήεσαν, ΝΝέων δὲ οὔ' ἐδόκει γὰρ κάλλιστον 
εἶναι τοῦτον φύλακα καταλιπεῖν τῶν ἐπὶ τοῦ στρα- 

τοπέδου. ἐπεὶ δ᾽ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ σπρατιῶται 

ἀπέλιπον αὐτούς, αἰσχυνόμενοι μὴ ἐφέπεσθαι τῶν 
ΝΜ » ’ 7] 3 Ὁ“ Ἁ «ς δι ͵ 

ἄλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὐτοῦ τοὺς ὑπὲρ πέντε 

καὶ τετταράκοντα ἔτη. καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον, οἱ δ᾽ 
Μ 5» ͵ Ἁ Ἁ “ :“«.- 

ἄλλοι ἐπορεύοντο. Ὁ; πρὶν δὲ πεντεκαίδεκα στάδια 

διεληλυθέναι ἐνέτυχον ἤδη νεκροῖς" καὶ τὴν οὐρὰν 

τοῦ κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους φανέν- 
τὰς νεκροὺς ἔθαπτον πάντας ὁπόσους ἐπελάμβανε 

Ἁ 3 Ἁ ἣ Ἁ 4 ΡῚ 

τὸ κέρας. 6. ἐπεὶ δὲ τοὺς πρώτους ἔθαψαν, προα- 

γαγόντες καὶ τὴν οὐρὰν αὖθις ποιησάμενοι κατὰ τοὺς 

πρώτους τῶν ἀτάφων ἔθαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον 
« ΄ 2 7] ς ’ὔὕ 5 Ἀ Ἁ » Α 

ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιά. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν 

2. ἐπ᾽ ἐξόδια, ἃ. ἐπ᾽ ἐξόδῳ, 8. 
4. ἐπὶ τῷ στρατοπέδῳ, ἢ. 1]. Κ. 

κΞ 1 ’ , ) “ Ψ Ξ 

ὅ. ὁπόσους : ἐφ᾽ ὅσους, ἃ. Ὁ. ἃ. ἢ. 
3, ἐνθάδε, Ὁ. ἐνθάδε δέ. ἃ. ἔνθα δή, Ὁ. ἔνθα, Β, Ρ. Κ. 
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.«ὯΧ ᾿ ᾿ ᾽ . Ἂ » ν Ψ 2 , 
ὁδὸν ἧκον τὴν ἐκ τῶν κωμῶν, ἔνθα δὲ ἔκειντο ἀθρόοι, 

συνενεγκόντες αὐτοὺς ἔθαψαν. 
7. Ἤδη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προαγαγόν- 

τες τὸ στρώτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ 

ἐπιτήδεια ὅ,τι τις ὁρῴη ἐντὸς τῆς φάλαγγος. καὶ 

ἐξαίφνης ὁρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερβάλλοντας 

κατὰ λόφους τινὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου, τεταγμένους ἐπὶ 

φάλαγγος ἱππέας τε πολλοὺς καὶ πεζούς" καὶ γὰρ 

Σπιθριδάτης καὶ Ραθίνης ἧκον παρὰ Φαρναβάζου 

ἔχοντες τὴν δύναμιν. 8. ἐπεὶ δὲ κατεῖδον τοὺς 
Ν ς , » Ψ , 3 Ὁ 

ἔλληνας οἱ πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντες αὐτῶν 

ὅσον πεντεκαίδεκα σταδίους. ἐκ τούτου εὐθὺς 
5.4 ἐξ κεῖ 
“Αρηξίων ὁ μάντις τῶν ᾿Ελλήνων σφαγιάζξεται, καὶ 
5 , μ Ἁ “ , ἊΝ Ν 3 

ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου καλὰ τὰ σφάγια. 9. ἔνθα 

δὴ Ἐενοφῶν λέγει, Δοκεῖ μοι; ὦ ἄνδρες στρατηγοί, 

ἐπιτάξασθαι τῇ φάλωγγι λόχους φύλακας, ἵνα ἄν 
που δέῃ ὦ ἱ ἐπιβοηθήσοντες τῇ φάλαγγι, καὶ οἱ υ δέῃ ὦσιν οἱ ἐ ηθή ς τῇ γγι, καὶ οἱ 

3 

πολέμιοι τεταραγμένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους 

καὶ ἀκεραίους. 10. συνεδόκει ταῦτα πᾶσιν. Ὑμεῖς 
“ Ν 

μὲν τοίνυν, ἔφη; προηγεῖσθε τὴν πρὸς τοὺς ἐναντίους, 
΄ ΄ " 

ὡς μὴ ἐστήκωμεν ἐπεὶ ὥφθημεν καὶ εἴδομεν τοὺς 
, » Ἁ Ν Ὁ λὴ , ’ 

πολεμίους" ἐγὼ δὲ ἥξω τοὺς τελευταίους λόχους 

καταχωρίσας ἥπερ ὑμῖν δοκεῖ. 
3 ΄ ς δ Ὁ“ -“ ε Ν - 

11. ᾽Εκ τούτου οἱ μὲν ἥσυχοι προῆγον" ὁ δὲ τρεῖς 
2 Χ ἈΝ ἵ ΄ 3.-..ὄς Ψ Ε 

ἀφελὼν τὰς τελευταίας τάξεις, ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας, 

τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσθαι ἀπολι- 

7. πέρας, ἃ. περί, Ὁ, παρά, ἴ. ο. ἢ. Κ. 1. 4.--Ο᾽Ἴπιδριδάτης, 
τηϑΡρίη οἵ ὃὉ., Κ.1. ἐπιθριδάτης, ἴ. 5. ἐπειραδήτις, 6. σπείρα 
δὴ τίς, ἃ. Ὁ. 

8. ὃ Δρηξ. ἃ. Β:. [6], τ ὁ Δρ. (ας 
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πόντας ὡς πλέθρον" Σαμόλας ᾿Αχαιὸς ταύτης ἦρχε 

τῆς τάξεως" τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ μέσῳ ἐχώρισεν ἕπεσθαι: 
“δ ᾽ Χ ΄ φ ᾿ Ἃ Χ , 8. ,2Ὰ οὶ 

Τυῤῥίας ᾿ἀρκὰς ταύτης ἦρχε" τὴν δὲ μίαν ἐπὶ τῷ 
᾽ [4 7 » [4] ’ ᾿] ᾿ς 

εὐωνύμῳ: Φρασίας ᾿Αθηναῖος ταύτῃ ἐφεστήκει. 

12. προϊόντες δέ, ἐπεὶ ἐγένοντο οἱ ἡγούμενοι ἐπὶ 

νάπει μεγάλῳ καὶ δυσπόρῳ, ἔστησαν ἀγνοοῦντες εἰ 
διαβατέον εἴη τὸ νάπος. καὶ παρεγγυῶσι στρατη- 
γοὺς καὶ λοχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. 

18, καὶ ὁ Ἐενοφῶν θαυμάσας ὅ,τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν 

πορείαν καὶ ταχὺ ἀκούων τὴν παρεγγυήν, ἐλαύνει ἣ 

ἐδύνατο τάχιστα. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, λέγει Σ᾽ οφαί- 

γετος πρεσβύτατος ὧν τῶν στρατηγῶν ὅτι βουλῆς 
» Υ » 3 , 5 Ἁ »“ Ἃ Ν 

οὐκ ἄξιον εἴη εἰ διαβατέον ἐστὶ τοιοῦτον ὃν τὸ] 
νάπος. 

14. Καὶ ὁ Ἐενοφῶν σπουδῇ ὑπολαβὼν ἔλεξεν, 

ἄλλ᾽ ἴστε μέν με, ὦ ἄνδρες, οὐδένα πω κίνδυνον 
7 « -“ 5 , Ἕ ᾿ Υ ς “- 

προξενήσαντα ὑμῖν ἐθελούσιον. οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ 
δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα, ἀλλὰ σωτηρίας. 
1δ. νῦν δὲ οὕτως ἔχει ἀμαχὶ μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν 
» “-“ ΕΥ͂ .Ἶ Ἁ ε -“ » -ϑϑᾶς,, Ἃ ἀπελθεῖν: ἢν γὰρ μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολε- 
μίους, οὗτοι ἡμῖν ὁπόταν ἀπίωμεν ἕψονται καὶ ἐπι- 

πεσοῦνται. 16. ὁρᾶτε δὴ πότερον κρεῖττον ἰέναι ἐπὶ 

11. τὸ μέσον, Ὁ. 6. --- Πυῤῥ. ᾽Αρ. τ. ἦρ. τῆς τάξεως, ἃ. Ὁ. 6. 4 
ΠΟΙ ἈρΡΡΘΔΓΒ ΠΟ ΠΟΓῈ ΟὈ]θοίίοη ἰο [185 τρϑίϊϊοη Πογο, ἤδη 
ἴο ἃ 5118 Ὁ ΟΠ ΥἹ. 4. 2.---ἐφεστήκει, Ὀ. ἐφιστήκει, ἃ. ἐφεισ- 
τήκει, Ρ. Κα. δε 1. 2. 1., 8ηα 1. 4. 4., Βεῖγα τϑδα ἐῴφεστ. 

12. ὅ6θ6 ϑυϊάδ8, νάπος. 
18. ἐδύνατο, ΟὨ]Υ ἰη Ὁ. 6. [ἐδύνατο!, ΙΚ.----εἰ διαβ. : εἶ, οῃι. ἃ. 

Ὁ. 6.--τοιοῦτον νάπος, Ὁ. ὁ. 4ἅ. τοιοῦτο νάπος, ἃ. ὅτι οὐκ ἀξ 
εἴη διαβαίνειν τοιοῦτον ὃν τό νάπος, Κ. 

1ὅ. ἀμαχί, ἃ. ἀμαχεί, Β. Ρ. Καὶ. 
10, εἴναι, ἃ. ---Θεᾶσθαι, Ὁ. 6. Ὁ. 

Μδ 
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τοὺς ἄνδρας προβαλλομένους τὰ ὅπλα ἢ μεταβαλλο- 
μένους ὄπισθεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς πολεμίους θεά- 

Ὑ , “ Ἂν }Ὶ 3 Ζ » Ν σασθαι. 17. ἴστε μέντοι ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ 

πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε, τὸ δὲ ἐφέπεσθαι καὶ 
τοῖς κακίοσι θάρσος ἐμποιεῖ. ἔγωγ᾽ οὖν ἥδιον ἂν σὺν 

ἡμίσεσιν ἑποίμην ἢ σὺν δυιπλασίοις ἀποχωροίην. 
ς Ἁ ΄ 850.» ὦ 3 Ψ, Ν 4 Ὁ“ 50) ὁ »» καὶ τούτους οἶδ᾽ ὅτι ἐπιόντων μὲν ἡμῶν οὐδ᾽ ὑμεῖς 

3 ᾿ 3 ᾺἋ , ς Ὁ ᾽ ᾿ Ν ᾿ 

ἐλπίζετε αὐτοὺς δέξασθαι ἡμᾶς, ἀπιόντων δὲ πάντες 
ἐπιστάμεθα ὅτι τολμήσουσιν ἐφέπεσθαι. 18. τὸ δὲ 

, 5», ΄ Ἃ 4 , διαβάντας ὄπισθεν νάπος χαλεπὸν ποιήσασθαι μέλ- 
λοντας μάχεσθαι. ἄρ᾽ οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον; τοῖς 

Α Ἁ ΄ ϑυ “ Ἅ 4 4 

μὲν γὰρ πολεμίοις ἐγὼ βουλοίμην ἂν εὔπορα πάντα 
φαίνεσθαι ὥστε ἀποχωρεῖν: ἡμᾶς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ 

χωρίου δεῖ διδάσκεσθαι ὅτι οὐκ ἔστι μὴ νικῶσι σωτη- 
᾿ς , “ἊΨ, Ἁ Ἃ ΄ὔ “ ΕΥΣ 

ρία. 19. θαυμάξω δ᾽ ἔγωγε καὶ τὸ νάπος τοῦτο εἴ 

τίς μᾶλλον φοβερὸν νομίζει εἶναι τῶν ἄλλων ὧν δια- 

πεπορεύμεθα χωρίων. πῶς μὲν γὰρ διαβατὸν τὸ 
πεδίον, εἰ μὴ νικήσομεν τοὺς ἱππέας ; πῶς δὲ ἃ διε- 

ληλύθαμεν ὄρη. ἢν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται; 

20. ἢν δὲ δὴ καὶ σωθῶμεν ἐπὶ θάλατταν, πόσον τι 
Μ ς » ΨΥ “ “ δ 5 ͵ὔ 

γάπος ὁ Πόντος; ἔνθα οὔτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα 
“Ὁ Φ Ι 7 ἤ Ἂ »Ὺ»ᾳ.Ἤ 

οὔτε σῖτος ᾧ θρεψόμεθα μένοντες, δεήσει δέ, ἢν θᾶτ- 
9 ΄΄“ Ῥ) “Ὁ Υ̓ 3 Ἂ 2 Ἁ μ᾽ 

τον ἐκεῖ γενώμεθα, θᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ 

ἐπιτήδεια. 21. οὐκ οὖν νῦν κρεῖττον ἠριστηκότας 

μάχεσθαι ἢ αὔριον ἀναρίστους ; ἄνδρες, τά τε ἱερὰ 

17. ἴστε γε, Β. Ρ. Κ. γέ, οτῃ. ἃ. Ὁ. -- ἐγὼ γοῦν, Β. Ρ. Κὶ.--- 
θάῤῥος, Ὁ. Ῥ. Κ. θάρσ. ἃ. 

18. ἔγωγε, Β.Ῥ.Κ.--- ἀπό, ἃ. Ὁ. 4.6. αᾳ. ὑπό, ἴῃ 6 οἷά ον δαϊΐ., Κα. 
19. πῶς μέν : μέν, οἴη. ἃ. Ὁ. --- δυσδιάβατον, 411 16 Μ55. 

διάβατον, (ὑαβί6}1. οὐ δυσδιάβ. ϑίερἢ. 
21]. τά τε, οἴῃ. ἃ, Ὁ. 
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ἡωῖν καλὰ οἵ τε οἰωνοὶ αἴσιοι τά τε σφάγια κάλ- 
λιστα" ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οὐ δεῖ ἔτι τούτους, 

ΑΙ να 2 6, ᾿ὕ . εο ἮΝ τ) ὦ 
ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον, ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ᾽ ὅπου 

ἂν θέλωσι σκηνῆσαι. 

22. ᾿Εντεῦθεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον, καὶ 
᾽ Ἁ » , λὰ ς "“ ,ὔ ῇ 

οὐδεὶς ἀντέλεγε. καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγείλας διαβαΐί- 

νειν ἡ ἕκαστος ἐτύγχανε τοῦ νάπους ὦν" θᾶττον γὰρ 
ἀθρόον ἐδόκει ἂν οὕτω πέραν γενέσθαι τὸ στράτευμα 
Ἃ ᾽ Ἁ ἤ ἃ Ξπι ὃ “Ὁ , φ 2 ἢ εἰ κατὰ τὴν γέφυραν ἣ ἐπὶ τῷ νάπει ἦν ἐξεμη- 

7 2 ΟἿ Ἁ , Ἁ Ν Ἁ ρύοντο. 28. ἐπεὶ δὲ διέβησαν, παριὼν παρὰ τὴν 
φάλαγγα ἔλεγεν, Ἄνδρες, ἀναμιμνήσκεσθε ὅσας δὴ 

μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ 

οἷα πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο 
᾿ , « » Ἃ “ , “ὦ « ’ 5 “ 

ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς Ελλάδος ἐσμέν. 

24, ἀλλ᾽ ἕπεσθε ἡγεμόνι τῷ ᾿Ηρακλεῖ, καὶ ἀλλήλους 

παρακαλεῖτε ὀνομαστί. ἡδύ τοι ἀνδρεῖόν τι καὶ 

καλὸν νῦν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα μνήμην ἐν οἷς 
32 " , ε »" “ ’ὔ 

ἐθέλει παρέχειν ἑαυτοῦ. 2. ταῦτα παρελαύνων 
Μ ᾿ [2 ς »Ἥ ᾿ς Ἁ “ Ἁ ᾿Ὶ 

ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ φαλαγγος, καὶ τοὺς 

πελταστὰς ἑκατέρωθεν ποιησάμενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ 
Ἁ [4 , Ἁ Ἂν Ἁ , 

τοὺς πολεμίους. παρηγγέλλετο δὲ τὰ μὲν δόρατα 
»} Ἁ Ν Φ ΝΜ « Γ "“ , 

ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον ἔχειν, ἕως σημαίνοι τῇ σάλπιγγι" 
ἔπειτα δὲ εἰς προβολὴν καθέντας ἕπεσθαι βάδην καὶ 
μηδένα δρόμῳ διώκειν. ἐκ τούτου σύνθημα παρήει 

Ζεὺς σωτήρ, ᾿ Ἡρακλῆς ἡγεμών. οἱ δὲ πολέμιοι 
«ς 4 ΄ Χ " Ἁ ,ὔ » ᾿ ὑπέμενον νομίζοντες καλὸν ἔχειν τὸ χωρίον. 26. ἐπεὶ 

22. καὶ ὡς, 8. --- νάπεος, 8. Ὁ. --- ἀθρ..... ἄν, ἃ. ἂν ἀθρ. 
ἐδόκ. Β. Ρ. Κ. 

34... ὀνομαστεί, ἃ. Ὁ. 
Ὡὅ. ἐφηγ. 8. ---- προσβολήν, Ὁ. ἃ. ἢ ᾳ. Κα. 866 Β.᾽8 ποῖο. 
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Ὁ ἩΜΕΟῚ Ι͂ ᾿ 

δ᾽ ἐπλησίαζον, ἀλαλάξαντες οἱ Έλληνες πελτασταὶ 
40 . ἄϑον Χ ,ὔ 7 ν΄, ς ᾿ 

ἐθεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους πρίν τινα κελεύειν" οἱ δὲ 
΄ ΕἸ ͵ ὉΨ “ ΠΝ “- Ἁ Ἀ “-“ 

πολέμιοι ἀντίοι ὡρμησαν οἵ θ᾽ ἱππεῖς καὶ τὸ στῖφος 

τῶν Βιθυνῶν: καὶ τρέπονται τοὺς πελταστάς. 
8 - “- 27. ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑπηντίαζεν ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν 

μὴ ΄ ἫΝ ε ῇΓ » “ Ἁ ταχὺ πορενομένη καὶ ἅμα ἡ σάλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ 
5 ᾿ Ν Ὰς ον ΩΣ ΄ Ἂ [γ4 εἿ ἐπαιάνιζον καὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλαζον καὶ ἅμα τὰ 
δόρατα καθίεσαν, ἐνταῦθα οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ πολέ- 
μιοι, ἀλλὰ ἔφευγον. 28. καὶ Τιμασίων μὲν ἔχων 

- -“ 

τοὺς ἱππεῖς ἐφείπετο, καὶ ἀπεκτίννυσαν ὅσουςπερ 
2 "4 ς ᾿ 9) “ Ἀ ,ὔ Ἂ Ἁ ἠδύναντο ὡς ὀλίγοι ὄντες. τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν 

εὐώνυμον εὐθὺς διεσπάρη- καθ᾽ ὃ οἱ “Ελληνες ἱππεῖς 
μὰ ἣν Ν Νὰ Ψ Ε] , Γ ϑυυ ἦσαν, τὸ δὲ δεξιὸν ἅτε οὐ σφόδρα διωκόμενον ἐπὶ 
λόφου συνέστη. 29. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ “Ελληνες ὑπο- 
μένοντας αὐτούς, ἐδόκει ῥᾷστόν τε καὶ ἀκινδυνότατον 

εἶναι ἰέναι ἐπ᾽ αὐτούς. παιανίσαντες οὖν εὐθὺς ἐπέ- 
ς 3 2 ὐλ δὺ Ὁ - ς 

κειντο" οἱ δ᾽ οὐχ ὑπέμειναν. καὶ ἐνταῦθα. οἱ πελ- 
᾿ 590." . Ἂν, ᾿ ἥ' 7 ᾿ ’ 

τασταὶ ἐδίωκον μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπάρη: ἀπέ- 
Ὗ » 7 ΑΥ Ἃ ς Ἂν ᾽ »“ ᾿Ὶ 

θανον δὲ ὀλίγοι: τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρεῖχε τὸ 

τῶν πολεμίων πολὺ ὄν. 80. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ “Ελ- 
ληνες τό τε Φαρναβάζου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ 
τοὺς Βιθυνοὺς ἱππέας πρὸς τοῦτο συναθροιζομέ- 
νους καὶ ἀπὸ λόφου τινὸς καταθεωμένους τὰ γυγνό- 

μενα, ἀπειρήκεσαν μέν, ὅμως δὲ ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους 
7, Ὄ)Ἅ Ὰ 5 ἃ 

ἐτέον εἶναι οὕτως ὅπως δύναιντο, ὡς μὴ τεθαῤῥη- 

27. ἐπαιώνιζον, ἃ. ἃ. 6. 1. 1). Β. Ρ. 
28. ἠδύναντο, α. Β. ἐδύν. Ὁ. Ρ. Κ. 
29. ἰέναι [ἤδη], Β. Ρ. ἰέναι ἤδη, Κ. ἤδη, οπι. Ὁ. 6. ἰέν. δέ. 

8. ἃ. --- αὖ, οἵη. ἃ. Ὁ. 6. -- πολὺ ὄν, 8. Ὁ. ἃ. 6. 
80. τὸ Φαρν. ἃ. Ὁ. --- πρὸς τοῦτο συναθρ. ἃ. Ὁ. ἁἃ. π. τούτῳ 

σνναθρ. 6. π. τούτους συναθρ. ῬἘ. Κ. --- ὅπως δύνωνται, ἃ. 
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κότες ἀναπαύσαιντο. συνταξάμενοι δὴ πορεύονται. 
5» »" «ς “ «ς -“ , ἈΝ ΄-“- 

91. ἐντεῦθεν οἱ πολέμιοι ἱππεῖς φεύγουσι κατὰ τοῦ 
- ͵ ’ 

πρανοῦς ὁμοίως ὥσπερ οἱ ὑπὸ ἱππέων διωκόμενοι" 
,ὔ ἈΝ » Ἁ ᾳ δέ Δ » ἠὃ « {Π 

νάπος γὰρ αὑτοὺς ὑπεδέχετο, Ὁ οὐκ ἤδεσαν οἱ Β'λλη- 
» ᾿, ͵ὔ ,’ Ξ ΕῚ Ἀ ΝῊ ᾿ 

νες, ἀλλὰ προαπετράποντο διώκοντες" ὀψὲ γὰρ ἦν. 
’ 

82, ἐπανελθόντες δὲ ἔνθα ἡ πρώτη συμβολὴ ἐγένετο 

στησάμενοι τρόπαιον ἀπήεσαν ἐπὶ θάλατταν περὶ 
ξ 7, ᾽7 7 ΕῚ φ ς ε , ΕἾ ΨΑΣ Ν 

ἡλίου δυσμάς" στάδιοι δ᾽ ἦσαν ὡς ἑξήκοντα ἐπὶ τὸ 

στρατόπεδον. 

ΝΙ. ᾿Εντεῦθεν οἱ μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυ- 
τῶν, καὶ ἀπήγοντο καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα 
-“ἤ 2 ’ ͵ ς 8 ., Α, 

ὅποι ἐδύναντο προσωτάτω" οἱ δὲ “Ελληνες προσέ- 
μενον μὲν Κλέανδρον καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα 

ὡς ἥξοντα" ἐξιόντες δ᾽ ἑκάστης ἡμέρας σὺν τοῖς ὑπο- 

ζυγίοις καὶ τοῖς ἀνδραπόδοις ἐφέροντο ἀδεῶς πυρούς, 

κριθάς, οἶνον, ὄσπρια, μελίνας, σῦκα: ἅπαντα γὰρ 
᾿ Ἃ " ς ’ ᾿ 2 77 νι φ ως Ν 

ἀγαθὰ εἶχεν ἡ χώρα πλὴν ἐλαίου. 32. καὶ ὁπότε μὲν 

καταμένοι τὸ στρώτευμα ἀναπανόμενον, ἐξῆν ἐπὶ 

λείαν ἰέναι, καὶ ἐλάμβανον ἐξιόντες" ὁπότε δὲ ἐξίοι 
» Ἁ 7 » Ἁ 3 Ἁ 

πᾶν τὸ στράτευμα, εἴ τις χωρὶς ἀπελθὼν λάβοι τι, 

δημόσιον ἔδοξεν εἶναι. 83. ἤδη δὲ ἦν πάντων ἀφθο- 

νία: καὶ γὰρ ἀγοραὶ πάντοθεν ἀφικνοῦντο ἐκ τῶν 

᾿Ἑλληνίδων πόλεων, καὶ οἱ παραπλέοντες ἄσμενοι 

κατῆγον, ἀκούοντες ὡς οἰκίζουτο πόλις καὶ λιμὴν εἴη. 
» Ἁ Ἁ ς “ ΕΣ .«ὉὍ ͵ » 

Α. ἔπεμπον δὲ καὶ οἱ πολέμιοι ἤδη οἱ πλησίον ῴκουν 

81. ὥσπερ οἱ, ἃ. Ὁ. ὡσπερεί, ἔ. οἱ, οτχι. ἢὨ. Κἰ. 
82. ἐπανελθ. δέ, ἔνθα δή ..... ἐγένετο, στησάμ. ὅτε. Β. Ρ. 
1. ἀδεῶς [ἤδη], Β. Ρ. ἤδη, οἴη. ἃ. ἢ. ἀ. 6. 
ἄς οἱ ἐξιόντες, 5. Β. Ρ. Κ'., ἀμαὰ Ὁ. ἴῃ Πῖ5 ἰάγροῦ δαϊίοη. 
8. πολλὴ πάν. Ὁ. [πολλὴ] πάν. Β. Ρ. πολλή, οἴῃ. ἃ. 

Ὁ ἃ. ὃ. 
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πρὸς Ξενοφῶντα, ἀκούοντες ὅτι οὗτος πολίζει τὸ 

χωρίον, ἐρωτῶντες ὅ,τι δέοι ποιοῦντας φίλους εἶναι. 

ὁ δ᾽ ἐπεδείκνυεν αὐτοὺς τοῖς στρατιώταις. 

ὅ. Καὶ ἐν τούτῳ Κλέανδρος ἀφικνεῖται δύο τριή- 
“ - ᾽ 5.0.7 5. ἐν ᾿Ν Ἢ ΄ 

'ρεις ἔχων, πλοῖον δ᾽ οὐδέν. ἐτύγχανε δὲ τὸ στρά- 
» ΕΥ̓ [τὰ 3 ’ὔἢ ΝΥ » Ν ᾿ Ἀ Ρ] ,’ 

τευμα ἔξω ὃν ὅτε ἀφίκετο καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἶχό- 

μενοι ἄλλοι εἰς τὸ ὄρος, καὶ εἰλήφεσαν πρόβατα 
“ΠΟΥ͂Ν 2 ἴω Ἁ ΝῚ ΡῚ ἴω] “Ὁ ,ὔ 

πολλά; ὀκνοῦντες δὲ μὴ ἀφαιρεθεῖεν τῷ “εξίππῳ 
Ἂ ἃ » » Ἃ ’ὔ , 

λέγουσιν, ὃς ἀπέδρα τὴν πεντηκόντορον ἔχων ἐκ 

Τραπεζοῦντος, καὶ κελεύουσι διασώσαντα αὐτοῖς τὰ 

πρόβατα τὰ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, τὰ δὲ σφίσιν ἀπο- 

δοῦναι. 6. εὐθὺς δ᾽ ἐκεῖνος ἀπελαύνει τοὺς περιεσ- 

τῶτας τῶν στρατιωτῶν καὶ λέγοντας ὅτι δημόσια 

εἴη, καὶ τῷ Κλεάνδρῳ ἐλθὼν λέγει ὅτι ἁρπάζειν ἐπι- 

χειροῦσιν. ὁ δὲ κελεύει τὸν ἁρπάζοντα ἄγειν πρὸς 

αὑτόν. 7. καὶ ὁ μὲν λαβὼν ἦγέ τινα" περιτυχὼν 
δ ,ὔ 3 “23 ᾿ ᾿ ΝΥ Φ » “Ὅν 18 3 ’ 

δ᾽ ᾿ἀγασίας ἀφαιρεῖται" καὶ γὰρ ἣν αὐτῷ ὁ ἀγόμενος 
» ς Γ "“ ΄ς΄ 

λοχίτης. οἱ δ᾽ ἄλλοι οἱ παρόντες τῶν στρατιωτῶν 

ἐπιχειροῦσι βάλλειν τὸν Δέξιππον, ἀνακαλοῦντες 
Ν “ ᾿ Χ - - . 

τὸν προδότην. ἔδεισαν δὲ καὶ τῶν τριηρυτῶν πολλοὶ 
καὶ ἔφευγον εἰς τὴν θάλατταν, καὶ Κλέανδρος δ᾽ 

ἔφευγε. 8. Ξενοφῶν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ 
κατεκώλυόν τε καὶ τῷ Κλεάνδρῳ ἔλεγον ὅτι οὐδὲν 
εἴη πρῶγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα αἴτιον εἴη τὸ τοῦ στρα- 

τεύματος ταῦτα γενέσθαι. 9. ὁ δὲ Κλέανδρος ὑπὸ 

ὅ. ἄλλοι: ἄλλος, 6.8. 1. Κι 1. Α. --- ἄλλῃ αἴϊον ἄλλοι Δἀἀδἀ ὈγῪ 
Ὁ.., ΤὉ]ονηρ; 3.: 1118 ποῦ ἴῃ [η6 Μ855.: οἰχόμενοι, ἄλλοι εἰς, ὅζο. 
Β. Ῥ. Κι: Β. Ργόροβββ ἄλλοσε, ἰπδταδα οὗ ἄλλοι ἴῃ ΗΪ5 ἰοχέ, 

6. δημόσ. ταῦτ᾽, Β. ταῦτ᾽, οτη. 8. ἀ. 6. [ταῦτ᾿], Κὶ. 
ἤ. ἀνακαλ. βάλλειν τὸν προ. Ὁ. α. 6. Π- 
8. τό, οἵη. ἃ, Ὁ. ἢ. 5. ἢ: 1:- Κι [τό] "᾿ 
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τοῦ Ζεξίππου τε ἀνερεθιζόμενος καὶ αὐτὸς ἀχθεσθεὶς 

ὅτε ἐφοβήθη, ἀποπλευσεῖσθαι ἔφη καὶ κηρύξειν μη- 
, 7 » , : «ς 7 9 

δεμίαν πόλιν δέχεσθαι αὐτούς, ὡς πολεμίους. ἦρχον 
Ἁ ’ ͵ “Ὁ Ε , «ς ’ 

δὲ τότε πάντων τῶν ᾿Ελλήνων οἱ “ακεδαιμόνιοι. 

10. ἐνταῦθα πονηρὸν τὸ πρᾶγμα ἐδόκει εἶναι τοῖς 
[ἡ τ 50. ᾿ “- Ἐν « » ᾽ Ἅ 

Ελλησι, καὶ ἐδέοντο μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὁ δ᾽ οὐκ ἂν 
Υ » Ἵ  Ὑ: 3 , ΝΥ ἄλλως ἔφη γενέσθαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα 

βάλλειν καὶ τὸν ἀφελόμενον. 11]. ἦν δὲ ὃν ἐζήτει 

᾿4γασίας διὰ τέλους φίλος τῷ Ἐενοφῶντι᾽ ἐξ οὗ καὶ 
διέβαλεν αὐτὸν ὁ Δέξιππος. καὶ ἐντεῦθεν ἐπειδὴ 

ἀπορία ἣν, συνήγαγον τὸ στράτευμα οἱ ἄρχοντες" 
καὶ ἔνιοι. μὲν αὐτῶν παρ᾽ ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν 

Κλέανδρον, τῷ δὲ Ξενοφῶντι οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι 
-“ 3 

τὸ πρᾶγμα, ἀλλ᾽ ἀναστὰς ἔλεξεν. 

12, Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἐμοὶ δὲ οὐ φαῦλον δοκεῖ Ψ 

εἶναι τὸ πρῶγμα, εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην 

Κλέανδρος ἄπεισιν ὥσπερ λέγει. εἰσὶ μὲν γὰρ ἐγγὺς 
αἱ Ἑλληνίδες πόλεις" τῆς δὲ ᾿Ελλάδος Δακεδαιμό- 

νιοὶ προεστήκασιν' ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς ἕκαστος 
“ακεδαιμονίων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅ,τι βούλονται δια- 

πράττεσθαι. 18. εἰ οὖν οὗτος πρῶτον μὲν ἡμᾶς 

Βυζαντίου ἀποκλεισει, ἔπειτα δὲ τοῖς ἄλλοις ἁρμοσ- 
ταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πόλεις μὴ δέχεσθαι ὡς 
ἀπιστοῦντας Δακεδαιμονίοις καὶ ἀνόμους ὄντας, ἔτι 

11. ἐζήτει : ἐξήτει, ϑομαῖ, οοπ]θοῖ. δαορίθα ὃὉγ Ὁ. Κὶ. 
αὶ Πουΐ ΔΎ σοοα τρᾶβοη. --- διέβαλλεν, ἃ. ἔ, σ᾿. ἢ. 1. Κι 1. ο.-- 
οὐκ, οπι. ἃ. Ὁ. 6. --- τὸ πρᾶγμα, οἵη. ἃ. Ὁ. ἢ, σ. 1. Κ. 

12. οὐ... τὸ πρᾶγμα: οὐδὲν . . [τὸ πρᾶγμα], Β. οὐ : οὐδέν, 
ἃ. Ὁ. --- γὰρ [ἤδη}, Β. Ρ. γὰρ ἤδη, Κα. ἤδη, οτι. ἃ. Ὁ. 8. --- 
περιεστήκασιν, 6. περιεστήκεσαν, ἃ. Ὁ. ἃ, --- βούλοιτο, ἃ. Β.: 
ἃ τρδἽϊησ ποῖ ἀθίθ510 16. 
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δὲ πρὸς ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον οὗτος ὁ λόγος περὶ 
ἡμῶν ἥξει, χαλεπὸν ἔσται καὶ μένειν καὶ ἀποπλεῖν" 

καὶ γὰρ ἐν τῇ γῇ ἄρχουσι “Δακεδαιμόνιοι καὶ ἐν τῇ 

θαλάττῃ τὸν νῦν χρόνον. 14. οὐκ οὗν δεῖ οὔτε ἑνὸς 
᾽ Ἁ Ψ , »") δ [ω᾿ ΑῚ 5 “ ἀνδρὸς ἕνεκα οὔτε δυοῖν ἡμᾶς τοὺς ἄλλους τῆς 
“Ελλάδος ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ πειστέον ὅ,τι ἂν κελεύ- 

ωὡσι καὶ γὰρ αἱ πόλεις ἡμῶν ὅθεν ἐσμὲν πείθονται 
2 ἮΝ 55.. Ν δ δι . Ἀ 3 Γ, ͵ αὐτοῖς. 1. ἐγὼ μὲν οὖν, καὶ γὰρ ἀκούω Ζέξυππον 
, ν Ψ' ε » Ἃ 9 , 3 "4 

λέγειν πρὸς Κλέανδρον ὡς οὐκ ἂν ἐποίησεν ᾿4γασίας 

ταῦτα, εἰ μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα, ἐγὼ μὲν οὖν ἀπο- 
λύω καὶ ὑμᾶς τῆς αἰτίας καὶ ᾿4γασίαν, ἂν αὐτὸς 

᾿Δγασίας φήσῃ ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἶναι, καὶ κατα- 

δικάζω ἐμαυτοῦ, εἰ ἐγὼ πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς 

βιαίου ἐξάρχω, τῆς ἐσχάτης δίκης ἄξιος εἶναι, καὶ 

ὑφέξω τὴν δίκην. 16. φημὶ δὲ καὶ εἴ τινα ἄλλον 

αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν παρασχεῖν Κλεάνδρῳ κρῖναι" 
οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀπολελυμένοι τῆς αἰτίας εἴητε. 

ὡς δὲ νῦν ἔχει, χαλεπὸν εἰ οἰόμενοι ἐν τῇ ᾿Ελλάδι 
ἂ 2 ᾿ς Ν [ο] ΄ 3 Δ, Χ ΄ ἡ δ᾽ καὶ ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσθαι ἀντὶ δὲ τούτων οὐδ᾽ 

ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις ἐσόμεθα, ἀλλ᾽ εἰρξόμεθα ἐκ τῶν 

“Ελληνίδων πόλεων. 
“ Ψ 

17. Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν ᾿Α4γασίας, ᾿Εγώ, 
5 », »"᾿ Ἁ Ν Ὶ Φ ἢ ’ »"» ὦ ἄνδρες, ὄμνυμι θεοὺς καὶ θεὰς ἦ μὴν μήτε με Ξξε- 

18. νυνί, 6. Β. 
14. οὐκοῦν, ἃ. 1. Κ. 1.-- ἀποσχέσθαι, Β. .« ἀπέχεσθαι, ἃ. Ὁ. 

ἃ, 6..-πιστξονη τιν ἀμήν σϑα. τ δεν 
1ὅ. ἐγὼ μὲν οὖν ἀπολ. ἃ. Ὁ. 6. ας. ἢ. ἱ. Κ΄ 1. μέν, οπι. ἢ). Καὶ, 

Ὀὰΐ Ὁ). Πδ5 1Ὁ ἴῃ 1Π6 δαϊίίοη οὗ 1829 ..--- ἄξιον, ἃ. Ὁ. ἃ. 
16. οὐδ. ἃ. θ. ἕ μηδ᾽", Ῥ., ψΠὸ ἀουθίβ 1 οὐδ᾽ 15. ΠΕγα δά- 

ΠΊΪ551016, θαΐ εἰ, ΤῈ Π 86 νυ γα] ψουὰβ ἅΓῸ ἱπίογροβθα, πηδύ 6 
πι564 1 οὐ, οΥ οὐδέ, Ῥ. Ὠονανοὺ γοΐίευβ ἰο 11. 1, 29.: 866 
80 1. 7,18: μηδ᾽, Κἰ. --- ἀλλ᾽ εἰρξ. οἵη. Ὁ. 
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κ χω , Ν 7 ΄ 5 

νοφῶντα κελεῦσαι ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον 
ς ω , 50. "ἡ ΄ Ψ ᾽ Ἀ ᾽ ΄ 

ὑμῶν μηδένα ἰδόντι δέ μοι ἄνδρα ἀγαθὸν ἀγόμενον 
“- ᾽ -“ “ « Χ ! ἃ ς »“ ᾿Ὶ Σ 

τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ ΖΔεξίππου; ὃν ὑμεῖς ἐπίστασθε 
ς ἴω “ Ν » "ν ᾿ ᾿ ᾽ , 

ὑμᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι καὶ ἀφειλόμην, 
« “- Ἁ ε -“ Ν Ἁ » “Ὁ ’ » Χ Ν ὁμολογῶ. 18. καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτέ με" ἐγὼ δὲ 

ἐμαυτόν, ὥσπερ Ἐενοφῶν λέγει, παρασχήσω κρί- 
ναντι Κλεάνδρῳ ὅ,τι ἂν βούληται ποιῆσαι τούτου 
Φ ͵ - , ΄ , 

ἕνεκα μήτε πολεμεῖτε “ακεδαιμονίοις σώζεσθέ τε 
» “Ὁ Ὁ , σ΄ ,’ Ἷ: 

ἀσφαλῶς ὅποι θέλει ἕκαστος. συμπέμψατε μέντοι 
ς “ ον ἂν ς μ Χ ες. δ σ μοι ὑμῶν αὐτῶν ἑλόμενοι πρὸς Κλέανδρον οἵτινες. 

ΝΜ .] Ἁ , Ἁ ἃ ς Ν 5 “ Ἁ ἄν τι ἐγὼ παραλείπω, καὶ λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ 
πράξουσιν. 19. ἐκ τούτου ἔδωκεν ἡ στρατιὰ οὕστι- 

, ’ ,,.} 4 Ἁ ,ὔ 

νας βούλοιτο προελόμενον ἰέναι. ὁ δὲ προείλετο 

τοὺς στρατηγούς. μετὰ ταῦτα ἐπορεύοντο πρὸς 
Κλέανδρον ᾿Αγασίας καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ ὁ ἀφαιρε- 

εἶ ποι, ς ἣν ας Ι ν Μ ἱ ,ὕὔ 

θεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿Α4γασίου. καὶ ἔλεγον οἱ στρατηγοί. 
- ς Ἁ , - 20. ἜἜπεμψεν ἡμᾶς ἡ στρατιὰ πρός σε, ὦ Κλέ- 

ανδρε, καὶ ἐκέλευσέ σε, εἴτε πάντας αἰτιᾷ, κρίναντα 
Ἀ [] “ ΕΝ ΄ » “ Ἂν" τὴν 7 

σεαυτὸν χρῆσθαι ὅ,τι ἂν βούλῃ, εἴτε ἕνα τινὰ ἢ δύο 
ἢ καὶ πλείους αἰτιᾷ, τούτους ἀξιοῦσι παρασχεῖν σοι 

ἑαυτοὺς εἰς κρίσιν. εἴτε οὖν ἡμῶν τινα αἰτιᾷ, πά- 
΄ - μέ 

ρεσμέν σοι ἡμεῖς" εἴτε καὶ ἄλλον τινά, φράσον' 
Ε] ᾿ Ἁ ᾽ “ -“ Ἃ Ξ' τα 2 , Ι 

οὐδεὶς γὰρ ἀπέσται ὅστις ἂν ἡμῖν ἐθέλῃ πείθεσθαι. 

18. ἐκδότε μέ, ἃ. Ὁ. ἀἅ. μέ, οἵη. Κ. ---σώζοισθε, Ὁ. ἃ. ἡ. 4. Β. 
Ρ. Κα. σώζοισθαι, ἃ. ---- ὅπη, Β. Ρ. Κα. ὅπου, ἃ. Ὁ. ἀ., ψΜΒΙΟΒ 
Παρ ἀθβθῦνϑα ΠΟΙΪοΟ. ---παραλείψω, ἃ. 

19. 1). οοπ]θοΐυγθ8. προσέλ. ἃπα προσείλ. ΤῊΘ Ἰαἰίου ἰβ 
Ϊῃ Ζ. 

20. εἴτι πάντας, ἃ --- τούτους ....- αἰτίᾳ, οτη. 8. Ὁ. 6. --- εἴτε 
οὖν, (αϑ8.6}1. εἴτι οὖν, Μ55. --- αἰτιᾷ, φράσον, 6, ἀῃὰ Β. ἰη- 
τοηάθα ἴο ᾿ἰηβοῦΐ αἰτιᾷ ἴῃ Πὶ5. ἰοχί. --- σοι ἀπέσται, Β. Ρ. Κ. 
σοι, οἴη. 8, Ὁ. 6. --- ἐθελήσῃ, Κὶ. 
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21. μετὰ ταῦτα παρελθὼν ὁ ᾿4γασίας εἶπεν, ᾿Εγώ 
εἰμι, ὦ Κλέανδρε, ὁ ἀφελόμενος Ζεξίππου ἄγοντος 
τοῦτον τὸν ἄνδρα καὶ παίειν κελεύσας 4έξυππον. 
22. τοῦτον μὲν γὰρ οἶδα ἄνδρα ἀγαθὸν ὄντα, “,ἐξιυτι-- 

πον δὲ οἶδα αἱρεθέντα ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς 
πεντηκοντόρου ἧς ἠἡτησάμεθα παρὰ Τραπεζουντίων 
ἐφ᾽ ᾧτε πλοῖα συλλέγειν ὡς σωζοίμεθα, καὶ ἀπο- 

δράντα Δέξιππον καὶ προδόντα τοὺς στρατιώτας 

μεθ᾽ ὧν ἐσώθη. 28. καὶ τούς τε Τραπεζουντίους 
ἀπεστερήκαμεν τὴν πεντηκόντορον καὶ κακοὶ δοκοῦ- 
μεν εἶναι διὰ τοῦτον, αὐτοί τε τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώ- 
λαμεν. ἤκουε γὰρ, ὥσπερ ἡμεῖς, ὡς ἄπορον εἴη 

πεΐζῇ ἀπιόντας τοὺς ποταμούς τε διαβῆναι καὶ σω- 
θῆναι εἰς τὴν “Ελλάδα. τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα 

ἀφειλόμην. 34. εἰ δὲ σὺ ἦγες ἢ ἄλλος τις τῶν παρὰ 
σοῦ, καὶ μὴ τῶν παρ᾽ ἡμῶν ἀποδράντων, εὖ ἴσθι ὅτι 

οὐδὲν ἂν τούτων ἐποίησα. νόμιζε δ᾽, ἐὰν ἐμὲ νῦν 

ἀποκτείνῃς, δι’ ἄνδρα δειλόν τε καὶ πονηρὸν ἄνδρα 
ἀγαθὸν ἀποκτείνων. 

2ὅ. ᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Ζέξιπ- 
πον μὲν οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη" οὐ 

μέντοι ἔφη νομίζειν οὐδ᾽ εἰ παμπόνηρος ἦν 4έξιυππος 

βίαν χρῆναι πάσχειν αὐτόν, ἀλλὰ κριθέντα, ὥσπερ 
καὶ ὑμεῖς νῦν ἀξιοῦτε, τῆς δίκης τυχεῖν. 26. νῦν μὲν 
οὖν ἄπιτε καταλιπόντες τόνδε τὸν ἄνδρα; ὅταν δ᾽ ἐγὼ 

28. ἀπολώλ. [πάντες], Β. Ῥ. πάντες, Κ. πάντ. οἵη. 8. 
Ὁ. ἃ. 6. 

24, ἀποκτείνων, ἃ. Ὁ. ἀποκτενών Βοη6 ΜΆ. ἀποκτενῶν, 
Ῥογβ. Ρ. 

ΞὅαὉ, - ,’ 

20. νῦν οὖν, ἃ. Ὁ. --- τόνδε : τοῦτον, Β. --- παρέσται, Ὁ. ἃ. -- 
᾿] , ᾽ ’ 

ἐπεί, ἃ. Ὁ. ἐπεί γε, Β. Ρ. Κ. 
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κελεύσω, πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν. αἰτιῶμαι δὲ 
Μ Ἁ Ἁ »Μ » Ε] ’ Μ ᾿] Ἶ Φ 

οὔτε τὴν στρατιὰν οὔτε ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεὶ οὗτος 

αὐτὸς ὁμολογεῖ ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα. 27. ὁ δὲ 

ἀφαιρεθεὶς εἶπεν, ᾿Εγώ, ὦ Κλέανδρε, εἰ καὶ οἴει με 
» Ὁ δ 5 », Ε ᾽ ,, » »Μ 9. 

ἀδικοῦντά τι ἄγεσθαι, οὔτε ἔπαιον οὐδένα οὔτε ἔβαλ- 

λον, ἀλλ᾽ εἶπον ὅτι δημόσια εἴη τὰ πρόβατα" ἦν γὰρ 

τῶν στρατιωτῶν δόγμα, εἴ τις ὁπότε ἡ στρατιὰ ἐξίοι 
0." Ἶ ͵ Φ Ν ͵ “-“ 

ἰδίᾳ ληίζοιτο, δημόσια εἶναι τὰ ληφθέντα. 28. ταῦτα 
9 Ε] Ἄ Ν ᾿ ΓῚ “ Ἀ 7 

εἶπον" ἐκ τούτου με λαβὼν οὗτος ἦγεν, ἵνα μὴ φθέγ- 
, ᾿] ᾽ 8. 1. Ἁ Ν 7 ΄ 

γοιτο μηδείς, ἀλλ᾽ αὐτὸς λαβὼν τὸ μέρος διασώσειε 

τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν ῥήτραν τὰ χρήματα. πρὸς 
-“" ς 7 53 ᾽ Ἁ ͵ ἴω Φ' 

ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν, ᾿Επεὶ τοίνυν τοιοῦτος εἰ, 

κατάμενε, ἵνα καὶ περὶ σοῦ βουλευσώμεθα. 

29, ᾽Εκ τούτου οἱ μὲν ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων' 
Ἃ Ἁ εὖ 7] “ Ἁ ΄, 

τὴν δὲ στρατιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευε 
͵ Υ̓ Ν ΄ὔ 

πέμψαι ἄνδρας πρὸς Κλέανδρον παραιτησομένους 
Ἁ “ » -“ ᾿] να 5 ᾽ ἴω ΄ 

περὶ τῶν ἀνδρῶν. 80. ἐκ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς πέμ- 

ψαντας στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς καὶ Ζρακόντιον 
Ἁ , ᾿, “Ὁ ΕΣ «᾿ γἽ", ΕῚ ,ὔ 

τὸν Σπαρτιάτην, καὶ τῶν ἄλλων οἱ ἐδόκουν ἐπιτή- 
. “-“ , Ἀ , ’ 

δειοι εἶναι, δεῖσθαι Κλεάνδρου κατὰ πάντα τρόπον 

ἀφεῖναι τὼ ἄνδρε. 31. ἐλθὼν οὖν ὁ Ἐενοφῶν λέγει. 
, 

Ἔχεις μέν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας, καὶ ἡ στρατιά 

σοι ὑφεῖτο ὅ,τι ἐβούλου ποιῆσαι καὶ περὶ τούτων καὶ 
περὶ ἑαυτῶν ἁπάντων" νῦν δέ σε αἰτοῦνται καὶ δέον- 

»" ,ὔ Ἁ 5 Ἁ Ἁ ῇ 

ται δοῦναί σφισι τὼ ἄνδρε καὶ μὴ κατακαίνειν" πολλὰ 

γὰρ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ περὶ τὴν στρατιὰν ἐμοχ- 

28. καὶ ἐκ, Β. Ρ. Κ. --- τοιοῦτος, Ὁ. 4. τορός, ἴ. σς. Ἡ. 1. Κι]. 
Ὡ. Δ. αὐτός, 6.. οτῃ. ἃ. ἃ. ---- σοῦ : αὐτοῦ, ἃ. Ὀ. ἀ. 6. 

29. συνῆγε, 1). ἴπ Ιάτραῦ δα] 10} .--- συνεβουλεύετο, ἃ. Ὁ. 
91. ἐφεῖτο, 1). ἴῃ Ἰᾶγροῦ δαϊίοη, ἀηὰ Κα. ὑφεῖτο, ἃ. Ὁ. ἀ. ἢ. 
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θησάτην. 382. ταῦτα δέ σου τυχόντες ὑπισχνοῦνταί 
» Ἀν ΄’ Ἃ ψν. - »“ὦἪ ᾿] Ὁ“ ΣΝ δ 

σοι ἀντὶ τούτων, ἢν βούλῃ ἡγεῖσθαι αὐτῶν καὶ ἢν οἱ 
ώ μὰ θεοὶ ἵλεῳ ὦσιν, ἐπιδείξειν σοι καὶ ὡς κόσμιοί εἰσι 

καὶ ὡς ἱκανοὶ τῷ ἄρχοντι πειθόμενοι τοὺς πολεμίους 

σὺν τοῖς θεοῖς μὴ φοβεῖσθαι. 38. δέονται δέ σου 
καὶ τοῦτο, παραγενόμενον καὶ ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖ- 
ραν λαβεῖν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν ἄλλων 

οἷος ἕκαστός ἐστί, καὶ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις νεῖμαι. 

34. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος, ᾿Αλλὰ ναὶ τὼ σιώ, 

ἔφη, ταχύ τοι ὑμῖν ἀποκρινοῦμαι. καὶ τώ τε ἄνδρε 
ες »“"3ὦοὗ γ, Ν ΡῚ Ἂς ,ὔ ᾿ Ἁ Ἃ ς Ἁ 

ὑμῖν δίδωμι καὶ αὐτὸς παρέσομαι' καὶ ἢν οἱ θεοὶ 
“ Ἁ 

παραδιδῶσι, ἐξηγήσομαι εἰς τὴν “Ελλάδα. καὶ 
Ἃ ε Ἶ - 2 7, ΨΙ ἃ Ἃ ἃ 5 Ἁ Ἁ 

πολὺ οὐ λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν ἢ οὺς ἐγὼ περὶ 

ὑμῶν ἐνίων ἤκουον ὡς τὸ στράτευμα ἀφίστατε ἀπὸ 

“Δακεδαιμονίων. 

8ὅ. ᾿Εκ τούτου οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλθον, ἔχον- 

τες τὼ ἄνδρε: Κλέανδρος δὲ ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ 

καὶ ξυνῆν Ἐενοφῶντι φιλικῶς καὶ ξενίαν ξυνεβά- 
3 Ν Ν ἣν ΡΟΝ ᾽ ἣν ἣς 

λοντο. ἐπεὶ δὲ καὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγγελλό- 

μενον εὐτάκτως ποιοῦντας, καὶ μᾶλλον ἔτι ἐπεθύμει 
« Ἁ θ 3 -“ 956 3 ΝΥ ΄ θ , 

ἡγεμὼν γενέσθαι αὐτῶν. . ἐπεὶ μέντοι θυομένῳ 
3 “νμ 9 Ν “ ς » 3 2 , Ν ς ͵7ὔ 

αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά, συγ 
Ἂ ον ἣ ἣ ᾽ » 

καλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν, ᾿Εἰ'μοὶ μὲν οὐκ ἐτε- 

λέσθη τὰ ἱερὰ ἐξάγειν" ὑμεῖς μέντοι μὴ ἀθυμεῖτε 
τούτου ἕνεκα: ὑμῖν γάρ, ὡς ἔοικε, δέδοται ἐκκομίσαι 

834. ναί, ἃ. νή, Ὁ. 6. π. ναὶ μά, βοιηα ΜΗ͂Κ. ἀπά Κ. ---- 
παραδιδῶσι τι, Κ΄. ----ἀφίστατο, ἃ. Ὁ. ἀ. ἢ. ἀφιστᾶτε, Β. 

ϑὅ. ξένια, ἃ. ξενία, ἃ. 
86. οὐκ ἐτελέθη, ἃ. οὐ τελέθει, Ὁ. ο. 4, οὐκ ἐθέλει γενέσθαι, 

ΠΡ, 
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τοὺς ἄνδρας" ἀλλὰ πορεύεσθε, ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς. ἐπει- 

δὰν ἐκεῖσε ἥκητε, δεξόμεθα ὡς ἂν δυνώμεθα κἀλ- 

λιστα. 

87. Ἔκ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι 

αὐτῷ τὰ δημόσια πρόβατα: ὁ δὲ δεξάμενος πάλιν 
» “- » ΄ Ν - Ν » ΄ « Χ 

αὐτοῖς ἀπέδωκε. καὶ οὗτος μὲν ἀπέπλει. οἱ δὲ 
στρατιῶται διαθέμενοι τὸν σῖτον ὃν ἦσαν συγκεκο- 

μισμένοι καὶ τἄλλα ἃ εἰλήφεσαν ἐξεπορεύοντο διὰ 

τῶν Βιθυνῶν. 38. ἐπεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνέτυχον πορευό- 
Ὰ ) Ἁ « Ι͂ Ψ » ͵ » ᾿ ,ὔ 

μενοι τὴν ὀρθὴν ὁδόν, ὥστε ἔχοντές τι εἰς τὴν φιλίαν 

ἐλθεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς τοὔμπαλιν ὑποστρέψαντας 

ἐλθεῖν μίαν ἡμέραν καὶ νύκτα. τοῦτο δὲ ποιήσαντες 

ἔλαβον πολλὰ καὶ ἀνδράποδα καὶ πρόβατα: καὶ 
» ῃ ς “ 9 “ - ,ὔ 

ἀφίκοντο ἑκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν τῆς Καλχηδονίας. 
ῪἫΔΛ[ΊΝ ω 

καὶ ἐκεῖ ἔμειναν ἡμέρας ἑπτὰ λαφυροπωλοῦντες. - 

87. κεκομισμ. ἃ. Ὁ. 6. 
88. εἰς τ. φιλίαν διεξελθεῖν. Β. Ρ. ----Καλχηδονίας, 1. Κ.}. Κὶ. 

Καρχὶδουνίας, ἃ. Χαλκηδον. Β. ῬΡ, ΑἹ] [ἢη6 οοἰῃβ οἵ ΜΙοῃποΐ 
αν 1ῃ8 ᾿πβουϊρίϊοη Καλχαδονίαν, οΥ Καλχ. --- λαφυροπωλοῦν- 
τες. 866 ϑυϊαδ8, χρυσόπολις. 
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Ζ'. 

Ι. Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου 
Μ Ξε “ [ο] ΄ Δ 16. }] ᾿ 

ἔπραξαν οἱ “Ελληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ 
ω 3 7 2 [οὶ ᾽ Ψ }] Ν ὃς 

Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐν τῇ πορείᾳ μέχρι εἰς τὸν Πἶόν- 
» ἐ ἮΥ ΘΝ, 2 ΄“ , με" ΄ 

τον ἀφίκοντο; καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου πεζῇ ἐξιόντες 

καὶ ἐκπλέοντες ἐποίουν μέχρι ἔξω τοῦ στόματος ἐγέ- 
3 Ψ, Νὰ 3 , 3 [ γ , 

γοντο ἐν Χρυσοπόλει τῆς ᾿Ασίας, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ 
δεδήλωται. 2. ἐκ τούτου δὲ Φαρνάβαζος φοβού- 

μενος τὸ στράτευμα μὴ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ χώραν στρα- 
΄, ͵ Ν , , ον ΄ ξ 

τεύηται, πέμψας πρὸς ᾿ἀναξίβιον τὸν ναύαρχον, ὁ 
δ᾽ ἔτυχεν ἐν Βυζαντίῳ ὦν, ἐδεῖτο διαβιβάσαι τὸ 

στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασίας, καὶ ὑπισχνεῖτο πάντα 
΄ 5 πα ἢ δ , Α ΡΡΩ 

ποιήσειν αὐτῷ ὅσα δέοι. 8. καὶ ᾿ἀναξίβιος μετε- 
πέμψατο τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν στρα- 

τιωτῶν εἰς Βυζάντιον, καὶ ὑπισχνεῖτο, εἰ διαβαῖεν, 

μισθοφορίαν ἔσεσθαι τοῖς στρατιώταις. 4. οἱ μὲν 
δὴ ἄλλοι ἔφασαν βουλευσάμενοι ἀπαγγέλλειν, Ἐξενο- 

1. ἐκπλ. ἐπ. ἃ. Ὁ. ἅ. 6. Β-. πλέ. ἐποίησαν, Ὦ. ἐκπλ. ἐποί- 
ησαν, Ῥ. 

ὦ. ἐκ τούὔτ. δή, ἃ. Β. ---- αὐτοῦ ; αὑτοῦ, ἸΚ. --- χώραν, ἃ. Ὁ: ἃ. 
6. ἢ. Β. Ρ.: ἄρχην, Ὦ. Κ. 

8. μισθοφορίαν, ἃ. Ὁ. Β. 
4, ἀπαγγελεῖν, δίαρμαῃ. Ὁ. Β. ῬᾺ ἀπαγγέλειν, ἃ. ἀπαγγέλ- 

λειν, ἴπ6 οἴπον Μ585. δὰ Καὶ Οομρ. 1. 8,7. 7,ὅ. ὙΠ. 6, 88. 
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φῶν δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀπαλλάξοιτο ἤδη ἀπὸ τῆς 
στρατιᾶς καὶ βούλοιτο ἀποπλεῖν. ὁ δὲ Ἀναξίβιος 
3 ,  ΚῳΝ , ΕΗ “ ᾽ ἐκέλευσεν αὑτὸν συνδιαβάντα ἔπειτα οὕτως ἀπαλ- 
λάττεσθαι. ἔφη οὖν ταῦτα ποιήσειν. 

΄ Ἅ, «ς Ἃ 4 ΄, Ἀ ὅ. Σεύθης δὲ ὁ Θρὰξ πέμπει ΜΜηδοσάδην καὶ 
΄ »- “Ἁ -“ 4 [] ἉᾺ κελεύει Ξενοφῶντα συμπροθυμεῖσθαι ὅπως διαβῇ τὸ 

στράτευμα, καὶ ἔφη αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηθέντι 
ὅτε οὐ μεταμελήσει: 6. ὁ δ᾽ εἶπεν, ἀλλὰ τὸ μὲν 
στράτευμα διαβήσεται: τούτου ἕνεκα μηδὲν τελείτω 
μήτε ἐμοὶ μήτε ἄλλῳ μηδενί: ἐπειδὰν δὲ διαβῇ, ἐγὼ 

ι . 7 Χ Χ , ᾿ μεν ἀπαλλάξομαι, πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας καὶ 
επεκαιρίους ὄντας προσφερέσθω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ 
»] ’ὔ 

ἀσφαλές. 

7. Ἔκ τούτου διαβαίνουσι πάντες εἰς τὸ Βυζάν- 
τιον οἱ στρατιῶται. καὶ μισθὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ 
Δναξίβιος, ἐκήρυξε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ 
σκεύη τοὺς στρατιώτας ἐξιέναι, ὡς ἀποπέμψων τε 
ἅμα καὶ ἀριθμὸν ποιήσων. ἐνταῦθα οἱ στρατιῶται 
,, “ ᾽ Φ » ΄ Ρ] “ » ἤχθοντο, ὅτι οὐκ εἶχον ἀργύριον ἐπισιτίζεσθαι εἰς 
τὴν πορείαν, καὶ ὀκνηρῶς συνεσκευάζοντο. 8. καὶ ὁ 
Ξενοφῶν Κλεάνδρῳ τῷ ἁρμοστῇ ξένος γεγενημένος 
προσελθὼν ἠσπάζετο αὐτὸν ὡς ἀποπλευσούμενος 
ἤδη. ὁ δὲ αὐτῷ λέγει, Μὴ ποιήσῃς ταῦτα᾽ εἰ δὲ μή, 
Μ Ἄν οζ « ᾽ Ἁ ν᾽ “ Ν 5 , ᾽ “, εἐφη: αἰτίαν ἕξεις, ἐπεὶ καὶ νῦν τινὲς ἤδη σὲ αἰτιῶνται 
σ Ἂν Ἁ 2 7 ᾿ , « ᾽ φ ὅτι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ στράτευμα. 9. ὁ δ᾽ εἶπεν, 

» 

Αλλ᾽ αἴτιος μὲν ἔγωγε οὐκ εἰμὶ τούτου, οἱ δὲ στρα- 
τιῶται αὐτοὶ ἐπισιτισμοῦ δεόμενοι διὰ τοῦτο ἀθυ- 

[ο᾿ ΝΜ ᾽ 5 ΄ μοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. 10. ᾿4λλ᾽ ὅμως, ἔφη, ἐγώ 

ὃ, μεταμελήσειν, Β. 866 Πἰ8 ποΐο. 
9. δεόμ. [καὶ οὐκ ἔχοντες], Β. κ. ὁ. ἔχ. Κ.. οχχ. ἃ. Ρ. ς, ἃ, 6 
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σοι συμβουλεύω ἐξελθεῖν μὲν ὡς πορευσόμενον, 
9 τ . " , τ ͵΄ ͵ Β 
ἐπειδὰν δ᾽ ἔξω γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἀπαλ- 
λάττεσθαι. Ταῦτα τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, ἐλθόν- 
τες πρὸς ᾿Αναξίβιον διαπραξόμεθα. οὕτως ἐλθόντες 
2 “-“ «ς Ν τ 6 “-“ δ ὺ 

ἔλεγον ταῦτα. 11. ὁ δὲ ἐκέλευσεν οὕτω ποιεῖν καὶ 
ἐξιέναι τὴν ταχίστην συνεσκευασμένους, καὶ προσα- 

»“Ἅ ἃ Γι Ν Ὁ 5 Ν 

νειπεῖν, ὃς ἂν μὴ παρῇ εἰς τὴν ἐξέτασιν καὶ εἰς τὸν 

ἀριθμόν, ὅτι αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεται. 12. ἐντεῦθεν 
5... “ ν κα ᾿ .- - 
ἐξήεσαν οἵ τε στρατηγοὶ πρῶτοι καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ 
5 Ζ Ν "ὦ Ι ΕΙΣ 3 Ἄν , 

ἄρδην πάντες πλὴν ὀλίγων ἔξω ἦσαν, καὶ ᾿Ετεόνικος 
εἱστήκει παρὰ τὰς πύλας ὡς ὁπότε ἔξω γένοιντο 

πάντες συγκλείσων τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμ- 

βαλῶν. 18. ὁ δὲ ἀναξίβιος συγκαλέσας τοὺς στρα- 
Ἁ Χ Ὰ Ἃ 37. Ν ἈΝ 5 Ἃ 

τηγοὺς καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἔλεξε, Τὰ μὲν ἐπιτήδεια, 

ἔφη, λαμβάνετε ἐκ τῶν Θρακίων κωμῶν εἰσὶ δὲ ἡ, λαμ ρᾷ μ 
αὐτόθι πολλαὶ κριθαὶ καὶ πυροὶ καὶ τἄλλα τὰ ἐπι- 

τήδεια: λαβόντες δὲ πορεύεσθε εἰς Χεῤῥόνησον, ἐκεῖ 

δὲ Κυνίσκος ὑμῖν μισθοδοτήσει. 14. ἐπακούσαντες 

δέ τινες τῶν στρατιωτῶν ταῦτα. ἢ καὶ τῶν λοχαγῶν 

τις διωγγέλλει εἰς τὸ στράτευμα. καὶ οἱ μὲν στρα- 

τηγοὶ ἐπυνθάνοντο περὶ τοῦ Σ᾽ εύθου πότερα πολέμιος 

εἴη ἢ φίλος, καὶ πότερα διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους δέοι πο- 
΄ Ὁ Ν “ , "] ς- 

ρεύεσθαι ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς Θράκης. 1ὅ. ἐν ᾧ 

δὲ ταῦτα διελέγοντο οἱ στρατιῶται ἀναρπάσαντες τὰ 
Ἕ Ἁ 

ὅπλα θέουσι δρόμῳ πρὸς τὰς πύλας ὡς πάλιν εἰς τὸ 

11. προσανεῖπεν, ἃ. 
12. ἄρδην τε, 6. 4ᾳ. Β.---ὁπόταν ... -« γένωνται, ϑοηὴε ΜΆ. 

ἀπὰ Κ., δῃ δατμ 551016 τϑϑαϊηρ. 
18. [τὴν] Χερσ. Ῥ. τὴν Χεῤῥ. Κ. 
1ὅ. ἐν ᾧ δὲ [οὗτοι], Β. Ρ. οὗτοι, τ 
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-. Ε] ΄ « 4 , Ἁ ς Ἁ » “-“ τΤείχος εἰσίοντες. ὁ δὲ ᾿Ετεόνικος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ΄ ΚῚ , ᾿ [ὦ ͵ , Ν ὡς εἶδον προσθέοντας τοὺς ὁπλίτας, συγκλείουσι τὰς 

πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβάλλουσιν. 168. οἱ δὲ 
“ 

͵ ὦ στρατιῶται ἔκοπτόν τε τὰς πύλας καὶ ἔλεγον ὅτι 
2 , ΄ὔ ᾽ Γ ᾽ Ἁ ἀδικώτατα πάσχοιεν ἐκβαλλόμενοι εἰς τοὺς πολε- 

7 μίους" καὶ κατασχίσειν τὰς πύλας ἔφασαν, εἰ μὴ 
ἡ ἑκόντες ἀνοίξουσιν. 17. ἄλλοι δὲ ἔθεον ἐπὶ θάλατ- 

“ ! τὰν καὶ παρὰ τὴν χηλὴν τοῦ τείχους ὑπερβαίνουσιν 
᾽ Ἂν ͵ » ἈΝ Ὁ ὧν ὰ 3 », “ εἰς τὴν πόλιν, ἄλλοι δὲ οὗ ἐτύγχανον ἔνδον ὄντες τῶν 

στρατιωτῶν ὡς ὁρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματα, 
διακόπτοντες ταῖς ἀξίναις τὰ κλεῖθρα ἀναπεταννῦσι 
τὰς πύλας, οἱ δ᾽ εἰσπίπτουσιν. 

“-“ 2 18. Ὁ δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γυγνόμενα, δείσας 
μὴ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνή- 
κεστα κακὰ γένοιτο τῇ πόλει καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς 
στρατιώταις, ἔθει καὶ συνεισπίπτει εἴσω τῶν πυλῶν 

“- 
3 σὺν τῷ ὄχλῳ. 19. οἱ δὲ Βυζάντιοι ὡς εἶδον τὸ 

͵ ͵ὔ » μ, 2 “Ἁ » “ στράτευμα βίᾳ εἰσπίπτον, φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, 
- ᾿ ᾽ Ἀ ᾿ δε φοϊ οὖν “ δ το ἅγάω 2 οι μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ οἴκαδε, ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγ- 

» ΝΜ ΒΩ ς Ἁ ἴων Ν 7 χανον ὄντες ἔξω ἔθεον, οἱ δὲ καθεῖλκον τὰς τριήρεις 
ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σώζοιντο, πάντες δὲ ὥοντο ἀπο- 
λωλέναι ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. 20. ὁ δὲ ᾽᾿Ετεό- 
γικος εἰς τὴν ἄκραν ἀποφεύγει. ὁ δὲ Ἀναξίβιος 

Ἶ 3 Ἁ ΄ » ς Ὁ ἤ καταδραμὼν ἐπὶ θάλατταν ἐν ἀλιευτικῷ πλοίῳ πε- 
ριέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐθὺς μεταπέμπεται 

17. ἄλλοι δὲ [αὐτῶν], Β. αὐτῶν, Κ. - ἀναπετάννυσι, ἃ. ἃ. ἀναπεταννύουσι, 1). Β. Ῥ. Κα. 866 1. δ, 94. ὙΕ}9,.,2. 19. εἰσπῖπτον, 1). Ῥ᾿ Κα. 866 βοβποί οι 8 Τοχίοοῃ. πίπτω. 20. ἀκράν : ἀγοράν, ἃ. Ὁ. ἃ. --- τὴν θάλ. ΒΡ ῬΠ Σ Χολκηδ. Β. Ρ. Βεε6Ύ.θ, 38. [ 
Ν 
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ν᾿ 

ἐκ Καλχηδόνος φρουρούς: οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐδόκουν 
- ει.» νι 15 , - Χ » ς 

εἶναι οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας. 2]. οἱ 
δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον τὸν Ἐενοφῶντα, προσπίπτου- 
σιν αὐτῷ πολλοὶ. καὶ λέγουσι, Νῦν σοι ἔξεστιν, ὦ 
»- - » Ἁ 7 », ΒΩ 7 

Ἐενοφῶν, ἀνδρὶ γενέσθαι. ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριή- 
, - 

ρεις, ἔχεις χρήματα; ἔχεις ἄνδρας τοσούτους. νῦν ἄν, 

εἰ βούλοιο, σύ τε ἡμᾶς ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς σὲ μέγαν 

ποιήσαιμεν. 22. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, ᾿4λλ᾽ εὖ τε λέγετε 
ΝΣ δ » νον». κ«- -ὰ,..ν..... -- Ν Ψ “ » Χ ,΄ 3 “ 7 

καὶ ποιήσω ταῦτα εἰ δὲ τούτων ἐπιθυμεῖτε, θέσθε, 
Ἁ “ 3 , ς , , ΕΣ ΟὟ 

τὰ ὅπλα ἐν τάξει ὡς τάχιστα" βουλόμενος αὐτοὺς 
κατηρεμίσαι καὶ αὐτός τε παρηγγύα ταῦτα καὶ τοὺς 

ἄλλους ἐκέλευε παρεγγυῶν καὶ] τίθεσθαι τὰ ὅπλα. 
23. οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταττόμενοι οἵ τε ὁπλῖται 

ἐν ὀλύγῳ χρόνῳ εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο καὶ οἱ πελτασταὶ 
ἐπὶ τὸ κέρας ἑκάτερον παραδεδραμήκεσαν. 324. τὸ 

δὲ χωρίον οἷον κάλλιστον ἐκτάξασθαί ἐστι τὸ Θρᾷ- 
7 “ ΄ 

κιον καλούμενον, ἔρημον οἰκιῶν καὶ πεδινόν. ἐπεὶ 

δὲ ἔκειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσθησαν, συγκαλεῖ 
»- - ᾿ ν ᾿ ͵ 7 

Ξενοφῶν τὴν στρατιὰν καὶ λέγει τάδε. 
Ἀυ “5 ! - , “ 

2ὅ. Ὅτι μὲν ὀργίζεσθε, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, καὶ 
7 Ν Ἃ ϑ " 3 4 

νομίζετε δεινὰ πάσχειν ἐξωπατώμενοι οὐ θαυμάζω. 
ΕΥ Ἀ »"" “ 7 Ἁ ! 

ἢν δὲ τῷ θυμῷ χαριζώμεθα καὶ «“ακεδαιμονίους τε 

τοὺς παρόντας τῆς ἐξαπάτης τιμωρησώμεθα καὶ τὴν 
“ Χ 50. 3... ΄ ᾿ - ἃ 

πόλιν τὴν οὐδὲν αἰτίαν διαρπάσωμεν, ἐνθυμεῖσθε ἃ 

ἔσται ἐντεῦθεν. 26. πολέμιοι μὲν ἐσόμεθα ἀποδὲε 

δευγμένοι Δακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμάχοις. οἷο 

22, εὖ γε, ἃ. Ὁ. ἢ, σ᾿ -- κατηρεμίσαι, 1). Κ.: 866 θοϊον, 93 
κατῃρεμῆσαι, Β. Ρ. 

24. ὁ ξεν. Ὁ. Β. 
δ. ἐνθυμεῖσθε, ἃ. Ὁ. ἀἃ. ἐνθυμήθητε, 5, Κ. 
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δ᾽ ὁ τόχαοβον ἂν γένοιτο εὐεώξων δὴ πάρεστιν, ἑωρα- 
κότας καὶ ἀναμνησθέντας τὰ νῦν ἤδη γεγενημένα. 
27. ἡμεῖς γὰρ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἤλθομεν εἰς τὸν πόλεμον 
τὸν πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ϑωμμάπχοις 
ἔχοντες τριήρεις τὰς μὲν ἐν θαλάττῃ τὰς δ᾽ ἐν τοῖς 
νεωρίοις οὐκ ἐλάττους τὰ ἀμί, ὑπαρχόντων δὲ 
πολλῶν χρημάτων ἐν τῇ πόλει, καὶ προσόδου οὔσης 
κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ ἐκ τῆς ὑπερο- 
ρίας οὐ μεῖον οὐ αν ταλάντων ἄρχοντες δὲ τῶν 
νήσων ἀπασῶν, καὶ ἔν τε τῇ Ασίᾳ πολλὰς ἐ ἔχοντες 
πόλεις καὶ ἐν τῇ Εὐ ὑρώπῃ ἄλλας τε πδλλὰς, καὶ αὐτὸ 
τοῦτο τὸ Βυζάντιον ὅπου νῦν ἐσμεν ἔχοντες, κατε- 
πολεμήθημεν οὕτως ὡς πάντες ὑμεῖς ἐπίστασθε. 
28. νῦν δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν “ακεδαιμονίων 
μὲν καὶ τῶν ᾿Ἡχαιῶν 'συμμάλμάν ὑπαρχόντων, ᾿Α4θη- 
ναίων δὲ καὶ ὅσοι ἐκείνοις τότε ἦσαν σύμμαχοι. πάν- 
των προσγεγενημένων, Τισσαφέρνους δὲ καὶ τῶν ἐπὶ 
θαλάττῃ ἄλλων βαρβάρων πάντων παλεμίων ἡμῖν 
ὄντων, πολεμιωτάτου δὲ αὐτοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως, 
ὃν ἤλθομεν ἀφαιρησόμενοί τε τὴν ἀρχὴν καὶ ἀποκτεν- 
οῦὔντες εἰ δυναίμεθα. τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὄντων 
ἔστι τις οὕτως ἄφρων ὁ ὅστις οἴεται ἂν ἡμᾶς περιγε- 
γέσθαι; 29. μὴ πρὸς θεῶν μαινώμεθα μηδ᾽ αἰσχρῶς 
ἀπολώμεθα πολέμιοι ἃ ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς 
ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις τε καὶ οἰκείοις. ἐν γὰρ ταῖς 
πόλεσίν εἰσι πάντες ταῖς ἐφ᾽ ἡμᾶς στρατευσομέναις. 

20. νῦν ἤδη, ἃ. Ὁ. Β. νῦν δή, Ὁ. Ρ. Κ. 8ὅεε Β.᾽5 ποίο. 
27. ἤλθομ. ἃ. Ὁ. 6. εἰσήλθ. Β. Ρ. Κ.---τοὺς Λακεδ.: τοὺς, οπη. 

8. Ὁ. Ὁ.--- τριακ. ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. ΟοπΊρ. ΤΒυογα 465, ἢ1.1.5,εττε- 
τρακοσ.ἃ τοδαϊηρ οἴβοπι Μ55.--- ἐνδήμων : ἐν δήμῳ, ἃ. Ὁ. ο. ἀ.6 
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καὶ δικαίως, εἰ βάρβαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἠθελή- 

σαμεν κατασχεῖν, καὶ ταῦτα κρατοῦντες, ᾿Ελληνίδα 

δὲ εἰς ἣν πρώτην πόλιν ἤλθομεν, ταύτην ἐξαλαπά- 

ἕξομεν. 80. ἐγὼ μὲν τοίνυν εὔχομαι πρὶν ταῦτα 

ἐπιδεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν γενόμενα μυρίας ἐμέ γε κατὰ γῆς 
ὀργυιὰς γενέσθαι. καὶ ὑμῖν δὲ συμβουλεύω “Ελλη- 

γας ὄντας τοῖς τῶν ᾿Ελλήνων προεστηκόσι πειθομέ- 
νους πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. ἐὰν δὲ μὴ 

δύνησθε ταῦτα, ἡμᾶς δεῖ ἀδικουμένους τῆς γοῦν ᾿Ελ- 

λάδος μὴ στέρεσθαι. 81. καὶ νῦν μοι δοκεῖ πέμ- 

ψαντας ᾿Αναξιβίῳ εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖς οὐδὲν βίαιον 
ποιήσοντες παρεληλύθαμεν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἢν 

μὲν δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαθόν τι εὑρίσκεσθαι, εἰ 
δὲ μή, ἀλλὰ δηλώσοντες ὅτι οὐκ ἐξαπατώμενοι ἀλλὰ 

πειθόμενοι ἐξερχόμεθα. 

352. Ταῦτα ἔδοξε, καὶ πέμπουσιν ᾿]ερώνυμόν τε 
᾿Ηλεῖον ἐροῦντα ταῦτα καὶ Εὐρύλοχον ᾿Αρκάδα καὶ 

Φιλήσιον ᾿Αχαιόν. οἱ μὲν ταῦτα ᾧχοντο ἐροῦντες. 
38. ἜἜτι δὲ καθημένων τῶν στρατιωτῶν προσέρ- 

χεται Κοιρατάδης Θηβαῖος, ἃς οὐ φεύγων τὴν ᾿Ελ- 

λάδα περιήει ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπαγγελλόμενος 

εἴ τις ἢ πόλις ἢ ἔθνος στρατηγοῦ δέουτο" καὶ τότε 

προσελθὼν ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς 

εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον τῆς Θράκης, ἔνθα πολλὰ 

καὶ ἀγαθὰ λήψοιντο" ἔστε δ᾽ ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφθο- 

90. [τῆς] γῆς, Ρ. τῆς, οπι. ἃ. 
91. δηλώ. [ὑμῖν], Β. ὑμῖν, Καὶ. 
92. τὸν ἱερώ. ἡλεῖον, ἃ. 
909. στρατηγῶν, ἃ. ἀ. 6. Κ. πη. οἵα. θς 866 Ηδβυοῦϊαβ, ἀπὰ 

1448, Στρατηγιᾶν. 
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νίαν παρέξειν ἔφη καὶ σῖτα καὶ ποτά. 84. ἀκούουσι 
-“ -“" ’ μ᾽ ν᾿ ᾽ 

ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ τὰ παρὰ ᾿Αναξιβίου 

ἅμα ἀπαγγελλόμενα" ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειθομένοις 
ὡς ὃν 3 ͵ 2 Ἀ - " , 

αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς τε οἴκοι τέλεσι 
"Ὁ" 5 - Χ φι ἢ ’ Ν ᾽ “ 

ταῦτα ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο περὶ αὐτῶν 

ὅ,τε δύναιτο ἀγαθόν: 35. ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται 
ἤ , ; Ν ΝΡ 4, “- 

τόν τε Κοιρατάδην δέχονται στρατηγὸν καὶ ἔξω τοῦ 
τείχους ἀπῆλθον. ὁ δὲ Κοιρατάδης συντίθεται 
αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσθαι ἐπὶ τὸ στρά- 
τευμα ἔχων καὶ ἱερεῖα καὶ μάντιν καὶ σῦτα καὶ ποτὰ 
τῇ στρατιᾷ. 86. ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον, ὁ ᾿ΔΑναξίβιος 
ἔκλεισε τὰς πύλας καὶ ἐκήρυξεν ὃς ἂν ἁλῷ ἔνδον ὧν 
τῶν στρατιωτῶν ὅτι πεπράσεται. 87. τῇ δ᾽ ὕστε- 

Ν ς »Ὃ-:ὦ:ὦ 

ραίᾳ ὁ Κοιρατάδης μὲν ἔχων τὰ ἱερεῖα καὶ τὸν μάντιν 
- ἐν ὦ , “ ΞΡ, " 
ἧκε, καὶ ἄλφιτα φέροντες εἵποντο αὐτῷ εἴκοσιν ἄνδρες 

Χ φ Υ̓ Υ Ἀν. -“ “-“ , 

καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι καὶ ἐλαιῶν τρεῖς καὶ σκορόδων 
ΓῚ τὴ “ 50. 2 , 7, Ν Ἂν εἷς ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέγιστον φορτίον καὶ ἄλλος 
κρομμύων. ταῦτα δὲ καταθέμενος ὡς ἐπὶ δάσμευσιν 
ἐθύετο. 

38. Ξενοφῶν δὲ μεταπεμψάμενος Κλέανδρον ἐκέ- 
« [2 “ 2 Χ 5 8 ΦῈυν, 

λευεν οἱ διαπρᾶξαι ὅπως εἰς τὸ τεῖχός τε εἰσέλθοι 
καὶ ἀποπλεύσαι ἐκ Βυζαντίου. 39. ἐλθὼν δ᾽ ὁ 

, ν 

Κλέανδρος, Μίαλα μόλις, ἔφη, διαπραξάμενος ἥκω" 

λέγειν γὰρ ᾿Αναξίβιον ὅτι οὐκ ἐπιτήδειον εἴη τοὺς 
πὰ “-" 

μὲν στρατιώτας πλησίον εἶναι τοῦ τείχους, Ἐενο- 

84. τοῖς στρατ., ἃ. Ὁ. ς. Β. οἱ στρατ., Ὦ. Ρ,. ψὶῖἢ ἃ }]} 
Βἴορ δίϊαεγ ἀγαθόν. ὅε6 Β.᾽85 ἃ Καὶ. 8 ποίεβ. 

806. ὅς ἄν, ἃ. Ὁ. ὅστις ἄν, Β. Ρ. 
Ἀ7. "εἰς, χα. α. ἢ. 6. Ὁ. 
38. οἱ, οἵη. ἃ. Ὁ. 6. [. --- ἐκελευσεν, Β. Ρ. 
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φῶντα δὲ ἔνδον. τοὺς Βυζαντίους δὲ στασιάζειν καὶ 
᾿ . Χ 3 7, [γέ Ν ᾽ κ 

πονηροὺς εἰναι πρὸς ἀλλήλους" ὅμως δὲ εἰσιέναι, 

ἔφη, ἐκέλευεν, εἰ μέλλοι σὺν αὐτῷ ἐκπλεῖν. 40. ὁ 

μὲν δὴ Ἐενοφῶν ἀσπασάμενος τοὺς στρατιώτας εἴσω 

τοῦ τείχους ἀπήει σὺν Κλεάνδρῳ. ὁ δὲ Κοιρατάδης 
“ Χ , ς , 3 3 ξ »)Χ , τῇ μὲν πρώτῃ ἡμέρᾳ οὐκ ἐκαλλιέρει οὐδὲ διεμέτρησεν 

οὐδὲν τοῖς στρατιώταις. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ μὲν ἱερεῖα 
ς ῇ . κ ᾿ ᾿ ΄ . 

εἱστήκει παρὰ τὸν βωμὸν καὶ Κοιρατάδης ἐστεφα- 

νωμένος ὡς θύσων" προσελθὼν δὲ Τιμασίων ὁ ΖΦαρδα- 

γεὺς καὶ ΝΝέων ὁ ̓ 4σιναῖος καὶ Κλεάνωρ ὁ ̓ Ορχομένιος 
5) Ἷ Ἁ ΄, ε ᾽ ς ! “ 

ἔλεγον Κοιρατάδῃ μὴ θύειν, ὡς οὐχ ἡγησόμενον τῇ 
“" 3 Χ 7, τ Φ.} ,ὔ ς Ν ΄ 

στρατιᾷ, εἰ μὴ δώσει τὰ ἐπιτήδεια. ὁ δὲ κελεύει 

διαμετρεῖσθαι. 41. ἐπεὶ δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ 

ὥστε ἡμέρας σῖτον ἑκάστῳ γενέσθαι τῶν στρατιω- 
τῶν, ἀναλαβὼν τὰ ἱερεῖα ἀπήει καὶ τὴν στρατηγίαν 

ἀπευπών. 

Π. Νέων δὲ ὁ ᾿4σιναῖος καὶ Φρυνίσκος ὁ ̓ Αχαιὸς 

καὶ Φιλήσιος ὁ Ἀχαιὸς καὶ Ἐανθικλῆς ὁ ᾿ἀχαιὸς καὶ 
“ ςε Ἁ 3 , 9 τ αὶ -“ Ν Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ. καὶ 

3 ΄ “- " - , Χ ᾿, 7 
εἰς κώμας τῶν Θρᾳκῶν προελθόντες τὰς κατὰ Βυζάν- 

τίον ἐστρατοπεδεύοντο. 2. 'καὶ οἱ στρατηγοὶ ἐστα- 

σίαζον, Κλεάνωρ μὲν καὶ Φρυνίσκος πρὸς Σεύθην 
Υ Ε », Ἂ Φ ΄ ἣΝ, δ “» βουλόμενοι ἄγειν" ἔπειθε γὰρ αὐτούς, καὶ ἔδωκε τῷ 

μὲν ἵππον, τῷ δὲ γυναῖκα: Νέων δὲ εἰς Χεῤῥόνησον, 
39, 3 κα Ν ’ Γ᾿ οἷ οἰόμενος, εἰ ὑπὸ “ακεδαιμονίοις γένοιντο, παντὸς ἂν 

89. μέλλοις, τ ρ6Υ᾽ 5 Θοῃ)]θοίαγο. --- αὐτῷ : ἑαυτῷ, Β. Κα, 
40. ὁ μὲν οὖν Ξεν. Ῥ. 
41]. ἐνέδει : ἔδει, Ὁ. ἀ. 6. οπ]. ἃ. 
2. ταῦτα, ΜΆ. ταὐτά, Ζουπα. Ὦ. Ρ.--- ἐβουλεύοντο, ΦΟᾺ- 

7θοἴυγε οὐ Καὶ., πο τοίου ἴο ΥὟ. 9, 88. 10, 4. Ἴ]. 8, 4. 
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προεστάναι τοῦ στρατεύματος Τιμασίων δὲ προὐὖ- 

θυμεῖτο πέραν εἰς τὴν ᾿4σίαν πάλιν διαβῆναι, οἰόμε- 
νος ἂν οἴκαδε κατελθεῖν. καὶ οἱ στρατιῶται ταῦτα 

ἐβούλοντο. 83. διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου πολλοὶ 

τῶν στρατιωτῶν, οἱ μὲν τὰ ὅπλα ἀποδιδόμενοι κατὰ 
Ἁ ΄ » , ς 2 , Ἐ Χ ᾿ ’ 

τοὺς χώρους ἀπέπλεον ὡς ἐδύναντο, οἱ δὲ καὶ [ διδόν-- 
Ὁ Ἁ Ψ ’ὔ » ἥν , 

τες τὰ ὅπλα κατὰ τοὺς χώρους εἰς τὰς πόλεις κατε- 
, ᾽ 7 } » -“ » ΄ 

μυγνύοντο. 4. ᾿Αναξίβιος δ᾽ ἔχαιρε ταῦτα ἀκούων 

διαφθειρόμενον τὸ στράτευμα τούτων γὰρ γυγνομέ- 

νων ὦετο μάλιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάξῳ Ὧ μ χ ρ ὑ ρ ἄς. 

ὅ. ᾿Αποπλέοντι δὲ ᾿Αναξιβίῳ ἐκ Βυζαντίου συ- 
ναντᾷ ᾿Αρίσταρχος ἐν Κυζίκῳ διάδοχος Κλεάνδρῳ 

Βυζαντίου ἁρμοστής" ἐλέγετο δὲ ὅτε καὶ ναύαρχος 
διάδοχος Πῶλος ὅσον οὐ παρείη ἤδη εἰς “Ελλήσπον- 

Δ Σ᾿ Ἷ [.] δ » 7 5 

τον. 6. καὶ ᾿Αναξίβιος τῷ μὲν ᾿Αριστάρχῳ ἐπι- 
ῇ « , Ε “ 5 7 “Ὁ “ 

στέλλει ὁπόσους ἂν εὕροι ἐν Βυζαντίῳ τῶν Κύρου 

στρατιωτῶν ὑπολελειμμένους ἀποδόσθαι. ὁ δὲ Κλέ- 
᾽ , Ψ ΄ » Ἁ Ἁ Ἁ , 

ανδρος οὐδένα ἐπεπράκει, ἀλλὰ καὶ τοὺς κάμνοντας 
ΡΒ ͵ὔ ᾽ ᾿ς 4.9 Ἷ: πσ . ͵ ἐθεράπευεν οἰκτείρων καὶ ἀναγκάζων οἰκίᾳ δέχεσθαι: 
3 , 2 2 Χ με Ψ οἱ 2 ΄ Ἀρίσταρχος δ᾽ ἐπεὶ ἦλθε τάχιστα, οὐκ ἐλάττους 
τετρακοσίων ἀπέδοτο. 7. ᾿Αναξίβιος δὲ παραπλεύ- 

» 7 7 Ἁ Ὁ Ν Ἧ σας εἰς Πάριον πέμπει παρὰ Φαρνάβαζον κατὰ τὰ 
΄ ς ἜΣ. ὦ ᾽ ’ Ὁ“ συγκείμενα. ὁ δ᾽ ἐπεὶ ἤσθετο ᾿Αρίσταρχόν τε ἥκοντα 

᾿ ς Ἁ ᾿ Ὁ , ᾽ 7 

εἰς Βυζάντιον ἁρμοστὴν καὶ ᾿Αναξίβιον οὐκέτι ναυαρ- 

8. διδόντες : διαδόντες, Β. ---- κατεμιγνύοντο, ἃ. Ὁ. 6. κατεμί- 
γνυντο, οἶμον Μϑ55. 

4. ἔχαιρε ταῦτα, 1). ταῦτα ἴῃ ἃ. Ὀ., θυΐ οτηϊεα Ὀγ Β.Ρ. Κι: 
οοΙηρ. Ρ]αΐο, ΡΠδοά. ομδρ. 7. ταῦτ. φευκτ. ὅτο. 

ὅ. Βυζ. δὲ ἅρμοστ. Ῥ. Κ. δέ, οἱ. ἃ. Ὁ.--- ὅσον οὔπω παο. 
[ἤδη], Β.: 8. Ὁ. ἃ. ἢαγε οὔπω ἴῃ ρΪδςα οὗ οὔ. 

6. εὕρῃ; ἃ. Β. 
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“ Σ᾽ 

χοῦντα, ᾿Αναξιβίου μὲν ἠμέλησε, πρὸς ᾿Αρίσταρχον 

δὲ διεπράττετο τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ Κυρείου στρατεύ- 
Ὁ Ν Ν οἱ , ᾿ ματος ἅπερ καὶ πρὸς ᾿Αναξίβιον. 

8. Εκ τούτου ὁ ᾿Αναξίβιος καλέσας Ἐενοφῶντα 

κελεύει πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ 
στράτευμα ὡς τάχιστα; καὶ συνέχειν τε αὐτὸ καὶ 
συναθροίζειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἂν πλείστους 

δύνηται, καὶ παραγαγόντα εἰς τὴν Πέρινθον διαβι- 
7 » Ἁ 3 Ψ ’, Χ ' ᾽ “ βάζειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν ὅτι τάχιστα: καὶ δίδωσιν αὐτῷ 

τριακόντορον καὶ ἐπιστολὴν καὶ ἄνδρα συμπέμπει 
΄, ἣ “ ς 7 », ζω 

κελεύσοντα τοὺς Περινθίους ὡς τάχιστα Ἐενοφῶντα 

προπέμψαι τοῖς ἵπποις ἐπὶ τὸ στράτευμα. 9. καὶ 
΄ Ν "--- ἴω] Ψ, ᾽ “ 9 Ἀ Ν Υ 

ὁ μὲν Ἐενοφῶν διαπλεύσας ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ στρά- 
ξ Ν “ 3 7 .ς ΙΑ Χ » ᾿ 

τευμα" οἱ δὲ στρατιῶται ἐδέξαντο ἡδέως καὶ εὐθὺς 
χ4 δ" ς ΄ 3 “ ’ » εἵποντο ἄσμενοι ὡς διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς 
τὴν ᾿Ασίαν. 

10. Ὁ δὲ Σ᾿ εύθης ἀκούσας ἥκοντα πάλιν πέμψας 
πρὸς αὐτὸν [κατὰ θάλατταν] Μηδοσάδην ἐδεῖτο τὴν 

στρατιὰν ἄγειν πρὸς ἑαυτόν, ὑπισχνούμενος αὐτῷ 

ὅ,τι ὦετο λέγων πείσειν. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο αὐτῷ ὅτι 
᾿] ἣ φΦ΄' » , , δ νῈ Ἁ. 

οὐδὲν οἷόν τε εἴη τούτων γενέσθαι. 1]. καὶ ὁ μὲν 

ταῦτα ἀκούσας ὥχετο. οἱ δὲ Ελληνες ἐπεὶ ἀφίκοντο 
᾽ Υ͂ ῇ ᾿ ᾽ "Α 2 , 

εἰς Πέρινθον, Νέων μὲν ἀποσπάσας ἐστρατοπεδεύ- 

σατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακοσίους ἀνθρώπους" τὸ δ᾽ 
ἄλλο στράτευμα πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ παρὰ τὸ τεῖχος τὸ 
Περινθίων ἣν. 

7. Κύρου, ἃ. Ὁ. ἃ. 
8. Ἔκ τ. δή, Β. Ῥ. δή, οπη. ἃ. Ὀ.--- προπέμψαι: διαπεράται, 

Ε. ὁπη. ἃ. Ὁ. 
10. πάλ. Ξενοφ. Β. Ἰζ --- ἀπεκρ. αὐτῳ : αὐτῷ, οἵη. ἃ. Ὁ. 
11. τὸ τῶν Περινθ. Β. τῶν, οἵη. ἃ. Ὁ. α. 

«αν ἃν “. 

». ὥ ἃ ὧν. ἡ." ΝΣ ΔΙ» νὰ δοῦἪ!.,..Σ 

πε εόνξυν.. ὦ. - 
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12. Μετὰ ταῦτα Ἐενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ 
΄ “ Ὁ , “Ὁ 3 Ν ΄ 

πλοίων, ὅπως ὅτι τάχιστα διαβαῖεν. ἐν δὲ τούτῳ 
᾽ , ᾿ ῃ ς » , ε , 
ἀφικόμενος ᾿Αρίσταρχος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστής, 
ΝΜ ’ὔ ΄ ΄ ς Ἁ 7 

ἔχων δύο τριήρεις, πεπεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου 

τοῖς τε ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ διώγειν, ἐλθών τε ἐπὶ 
Ἀ “ ΄“ τὸ στράτευμα τοῖς στρατιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσθαι 

εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 18. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ᾿άνα- 
, ᾽ Ἂ, .9 Ν Ἁ »“ Μ . 7 ξίβιος ἐκέλευσε, καὶ ἐμὲ πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν ἐνθάδε. 

πάλιν δ᾽ ᾿Αρίσταρχος ἔλεξεν, ᾿Αναξίβιος μὲν τοίνυν 

οὐκέτι ναύαρχος, ἐγὼ δὲ τῇδε ἁρμοστής" εἰ δέ τινα 
ὑμῶν λήψομαι ἐν τῇ θαλάττῃ, καταδύσω. 14. ταῦτ᾽ 
εἰπὼν ᾧχετο εἰς τὸ τεῖχος. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ μετα- 
πέμπεται τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τοῦ στρα- 

,ὔ 95, Ν ἂὉ Ν [φ , 5, ΄ 

τεύματος. ἤδη δὲ ὄντων πρὸς τῷ τείχει ἐξωγγέλλει 
Ὁ “ “ Ἄς, ΑΥ Ω͂ Ἀ 

τις τῷ Ξενοφῶντι ὅτι εἰ εἴσεισι, συλληφθήσεται καὶ 
Ἃ » “ 4 Ἃ Χ ἄ ΄ 
ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάζῳ παραδοθή- 

σεται. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα τοὺς μὲν προπέμπεται, 

αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτι θῦσαί τι βούλοιτο. 15. καὶ 
᾽ Χ 5 , 2 “Ὁ ν “Ὁ «ς ᾿ “Ὁ ἀπελθὼν ἐθύετο εἰ προεῖεν αὐτῷ οἱ θεοὶ πειρᾶσθαι 

Χ ΄ 5» ᾿ ΄, «" Ἣ ΝΝ 
πρὸς Σεύθην ἄγειν τὸ στράτευμα. ἑώρα γὰρ οὔτε 

“ ᾽ μ᾽ Ἂ Α͂ Μ [ον ΄ 

διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὃν τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύ- 
“ἭἍ  ο α Χ 9»᾽(4( ν᾽ Ἃ ΄ᾳ΄οὦΦΨ 

σοντος, οὔτ᾽ ἐπὶ Χεῤῥόνησον ἐλθὼν κατακλεισθῆναι 
᾽ ΄ Ἁ Χ 4 ᾿] Ὁ Ψ᾿΄ ͵7 

ἐβούλετο καὶ τὸ στράτευμα ἐν πολλῇ σπάνει ππὰν- 
’ »»ὕ , ᾿ » ΓΑ ΄Ύ "-" 

τῶν γενέσθαι. ἔνθα πείθεσθαι μὲν ἀνάγκη τῷ ἐκεῖ 

12, διαβ. (εἰς τὴν ᾿Ασίαν), Β. Κ. εἰς τ. ᾽Α. οπι. ἃ. Ὁ. ἃ. 5.--- 
ὁ ἐκ: ὁ δἀἀδαὰ Ὀγ ϑομθῖ. 

14. συλλήψεται, ἃ. Ὁ. α. ἃ. 6. ἢ. 
1ὅ. εἰ προεῖεν: εἰπερ εἶεν, ἃ. παρεῖεν, ἃ ῬΥΟΘΔΌ]6 οογΓθο οη 

βυρροβίοα Ὀγ Ὦ. --- ἔνθα, ἃ. Ὁ. ᾿ ἔνθα δή, Β. Ρ. Κἰ. 
Ν 
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ς Ἂ ω Ν ἤ 

ἁρμοστῇ. τῶν δὲ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν τὸ 
στρατευμα. 

: »Ἥ.Ἅ 4. ς Ἁ Ἃ 

ι6. Καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ εἶχεν" οἱ δὲ στρατηγοι 
καὶ λοχαγοὶ ἥκοντες παρὰ τοῦ ᾿Αριστάρχου ἀπήγ- 
γέλλον ὅτι νῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης 
δὲ ἥκειν: ἔνθα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει ἡ ἐπιβουλή. 

17. ὁ οὖν Ἐενοφῶν, ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι 
» ῪΝ Ν ἊὉ ᾿Ψ; )σ λῶ Ἀ Σ 40 

αὐτῷ καὶ τῷ στρατεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σεύθην 
ἰέναι, παραλαβὼν Πολυκράτην τὸν ᾿Αθηναῖον λοχα- 

γὸν καὶ παρὰ τῶν στρατηγῶν ἑκάστου ἄνδρα, πλὴν 

παρὰ Νέωνος, ᾧ ἕκαστος ἐπίστευεν ᾧχετο τῆς νυκτὸς 
ον ἐν κι ΄ 7 .«ς. ΄ ᾽ 
ἐπὶ τὸ Σ εύθου στράτευμα ἑξήκοντα στάδια. 18. ἐπει 

δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν αὐτοῦ, ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις. 

καὶ τὸ μὲν πρῶτον ᾧετο μετακεχωρηκέναι ποι τὸν 
’ Ψ ΝΥ ΝΥ " " Χ ἐφ 

Σεύθην' ἐπεὶ δὲ θορύβου τε ἤσθετο καὶ σημαινόντων 

ἀλλήλοις τῶν περὶ Σεύθην, κατέμαθεν ὅτι τούτου 

ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ Σεύθῃ πρὸ τῶν 
Ζ {2 ς Ν ΄ Ἁ ς “ ΕῚ 

γυκτοφυλάκων, ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο ἐν 
ΓΟ , " ͵ ς Ζ Ὁ 53 τς ᾿ 

τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ 
μὰ Ἁ Ξ Ψ', γ 3, Ἁ Ν -“ 

προσιόντες μὴ χλανθάνοιεν ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφα- 
-“ κεν 2 Ν ἄχος ΗΚ Ζ Ἂ ε Ἷν 

νεῖς εἶεν. 19. ἐπεὶ δὲ ἤσθετο, προπέμπει τὸν ἑρμηνέα 
ἃ ’ὔ Υ Ν » - ΄ὔ ΄, .« ὋΝ ὃν ἐτύγχανεν ἔχων, καὶ εἰπεῖν κελεύει Σ᾿ εύθῃ ὅτι 
»- ἴω ᾽’ὔ , Ἄ): 3 “-“ 

Ξενοφῶν πάρεστι βουλόμενος συγγενέσθαι αὐτῷ. 
ς Ὄα, 9 δι δι ἃ - ἘΞ5 9 Ἂν “Ὁ. ΄, οἱ δὲ ἤροντο εἰ ὁ ᾿Αθηναῖος ὁ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. 

16. οἱ λοχ. Β- ῬΡ. [οἱ], Κ. ---- ἐδόκει [εἶναι], Κα. 
17. καλὰ εἶναι αὐτῷ, ἃ. Ὁ. γενέσθαι καὶ ἑαυτῷ, Β. ζ. γεν. 

[καὶ] αὐτῷ, Ρ. 866 Π1 9, 8. ΥἹ. 4, 9, 18. 
18. προκεκαυμ. Β. Ρ. Κ. κεκαυμ. ἃ. Ὁ. 8.--- μήτε ὁπ.. - «- εἶεν, 

1).᾽85 σοη]θοῖ. μήτε ὅποι εἴσι μήτε ὅποι εἶεν, ἃ. Ὁ. μήτε ὅπῃ 
εἰσὶ μήτε ὅπῃ μὲν εἶναι, Θ.ἁ μήθ᾽ ὅπου εἶεν, Β. ῬΡ. μ. ὅπου 
εἰσὶν μήθ᾽ ὅποι ἴοιεν, Κι. 
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20. ἐπειδὴ δὲ ἔφη οὗτος εἶναι, ἀναπηδήσαντες ἐδίων- 

κον" καὶ ὀλέγον ὕστερον παρῆσαν πελτασταὶ ὅσον 
διακόσιοι, καὶ παραλαβόντες Ἐενοφῶντα καὶ τοὺς 
σὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σ᾽ εύθην. 21. ὁ δ᾽ ἦν ἐν τύρσει ὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σεύθην. 21. ὁ δ᾽ ἢ ρ 

, , Ὃ᾿ ΘΕ ᾽ν ᾿ Ἁ ͵ 

μάλα φυλαττόμενος, καὶ ἵπποι περὶ αὑτὴν κύκλῳ 
» , Ν Ἁ Ἂ ῇ ᾿Ὶ Ν ἕ 7 

ἐγκεχαλινωμένοι: διὰ γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν ἡμέρας 
ἐχίλου τοὺς ἵππους, τὰς δὲ νύκτας ἐγκεχαλινωμένων 
ἐφυλάττετο. 22. ἐλέγετο γὰρ καὶ πρόσθεν Τήρης ὁ 

͵ , ᾿ ’’ Ἂ ΄ Ν 35 Ἅ 

τούτου πρόγονος ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ πολὺ ἔχων στρά- 
τευμα ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλοὺς ἀπολέσαι 

ἃ δι » “ 3 ᾽ Φ ,; 

καὶ τὰ σκευοφόρα ἀφαιρεθῆναι: ἦσαν δ᾽ οὗτοι Θυνοί, 

πάντων λεγόμενοι εἶναι μάλιστα νυκτὸς πολεμικώ- 

τατοί. 
28. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν Ἐε- 

νοφῶντα ἔχοντα δύο οὺς βούλοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἔνδον 
5 2 ΄ Χ “ 3 ΄ Χ Ν Ἀ 
ἦσαν, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν 

“ “ ΓῚ Υ» Ε" ᾿ “3 Ἀ 

Θράκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔπινον᾽ παρῆν δὲ 
[ο ΄’ [γέ 3 “ 

καὶ Μηδοσάδης τῷ Σ᾿ εύθῃ, ὅσπερ ἐπρέσβευεν αὐτῷ 
πάντοσε. 24. ἔπειτα δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν, 
Ἔπεμψας πρὸς ἐμέ, ὦ Σεύθη, εἰς Καλχηδόνα πρῶ- 
τον Μηδοσάδην τουτονί, δεόμενός μου συμπροθυμη- 

θῆναι διαβῆναι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασίας, καὶ 

ὑπισχνούμενός μοι, εἰ ταῦτα πράξαιμι, εὖ ποιήσειν, 

ὡς ἔφη Μηδοσάδης οὑτοσί. 2ὅ. ταῦτα εἰπὼν ἐπή- 

21. ἐγκεχαλινωμένως ἐφυλ., ἃ. ἃ. . «μένους, Ὁ. ο. 6. ἢ. 4. 
«μένοις, 1). Ρ. Κα. . «μένων, Β.: Κυΐραι οοΙηραγθβ ὙΠ]. 7, 6. 
22. Βιθυνοί, ἃ. Ὁ. «ο. ἃ. 6. 5.4. 866 ΥἼΙΠΙ. 4, 14, ὅτο. 
53. ἔνδον: ἐγγύς, ἃ. Ὀ. 6. 6. -- προὔπινον: προὔτεινον, Αἰδ6- 

Ὠξευδβ, ΧΙ. ρ. 476. (δβαυῦ.--- πάντοτε, ἃ. 10), 
24. οὗτος, ἃ. Ὁ. Ὦ. 



270 ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ. [11.226 ---80, 

ρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἀληθῆ ταῦτ᾽ εἴη. ὁ δ᾽ ἔφη. 
3 εν Αὖθις ἦλθε Μηδοσάδης οὗτος ἐπεὶ ἐγὼ διέβην πάλιν 

3 Χ 

ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐκ Παρίου, ὑπισχνούμενος, εἰ 
Υ͂ Χ ΄ Χ ᾽, δ ΄ ! 

ὥγοιμι τὸ στράτευμα πρὸς σέ, τᾶλλα τὲ σε φίλῳ 

μοι χρήσασθαι καὶ ἀδελφῷ, καὶ τὰ παρὰ θαλάττῃ 
μοι χωρία ὧν σὺ κρατεῖς ἔσεσθαι παρὰ σοῦ. 26. ἐπὶ 

΄ ΄ ᾿Ὶ Ἷ Ν ,ὔ ᾽ Μ 

τούτοις πάλιν ἐπήρετο τὸν Μηδοσάδην εἰ ἔλεγε 

ταῦτα. ὁ δὲ συνέφη καὶ ταῦτα. Ἴ1θε νῦν, ἔφη, ἀφή- 

γησαι τούτῳ τί σοι ἀπεκρινάμην ἐν Καλχηδόνι πρῶ- 
3 ἢ “ Χ "2 ΄ 

τον. 27. ἀπεκρίνω ὅτι τὸ στράτευμα διαβήσοιτο 
οὶ Ζ Ν ιν ’ «“ ΄ -“ 

εἰς Βυζάντιον, καὶ οὐδὲν τούτου ἕνεκα δέοι τελεῖν 
Υ Ἁ δ » » Ἁ ἂν 2 Ν ζ ϑ ᾿ 

οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλῳ αὐτὸς δὲ ἐπεὶ διαβαίης, ἀπιέναι 
Μ Ἁ ε , [4 [χ4 Ἄ 2. 

ἔφησθα καὶ ἐγένετο οὕτως ὥσπερ σὺ ἔλεγες. 
Ἂ ᾿ 28. Τί γὰρ ἔλεγον, ἔφη, ὅτε κατὰ Σηλυβρίαν ἀφί- 

Ρ - 
κου; Οὐκ ἔφησθα οἷόν τε εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς Πέρινθον 

ἐλθόντας διαβαίνειν εἰς τὴν ᾿ἀσίαν. 29. Νῦν τοί- 
Μ ς »" ἴω "2 ᾿ » ᾿, Ἄ Φ 

γυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, πάρειμι καὶ ἐγὼ καὶ οὗτος Φρυ- 

γίσκος εἷς τῶν στρατηγῶν καὶ Πολυκράτης οὗτος εἷς 

τῶν λοχαγῶν, καὶ ἔξω εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ 
πιστότατος ἑκάστῳ πλὴν Νέωνος τοῦ “Μακωνικοῦ. 

3 ’ - ΄»ῸΝ 

80. εἰ οὖν βούλει πιστοτέραν εἶναι τὴν πρᾶξιν, καὶ 

ἐκείνους κάλεσαι. τὰ δὲ ὅπλα σὺ ἐλθὼν εἰπέ, ὦ 
΄ὔ “ ΝΥ 

Πολύκρατες, ὅτι ἐγὼ κελεύω καταλιπεῖν, καὶ αὐτὸς 

ἐκεῖ καταλυπὼν τὴν μάχαιραν εἴσιθι. 

2ὅ. εἴη, ἃ. Ὁ. 6. εἶπεν, Κι. --- χρήσασθαι ἰ5 ἴδε δεδὲ Μϑ. 
τοδαϊπρ. Κ.. γοίεγβ ἴο 1. 2, 2. 9, 17. χρήσεσθαι, 1). Β. Ρ.--- 
παρὰ θαλ. ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. ἐπὶ θαλ. Ρ. Καὶ. 

28. ἤρετο, ἃ. Ὁ. --- Πρῶτον ἀπεκρίνω, Β. 
28. Σηλυβρίαν, {π6 θεϑὲ Μ55. 
80. κάλεσαι, ἃ. Ρ. Οομρ. ΥΠ]. 8, 18. κάλεσον, [86 οὐ ΕΓ 

Μϑ. 

“- ἕνα, μα,“ “ἰς συ κι ΝΝ οονπιονν ρῶΣ, νι. πο ἔδρε , ρδουν τὸ, οἱ 
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3]. Ἀκούσας ταῦτα ὁ Σ᾿ εύθης εἶπεν ὅτι οὐδενὶ ἂν 

ἀπιστήσειεν ᾿Αθηναίων" καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν 
᾽ λ " " »Μ “ ἣν “ 

εἰδέναι καὶ φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν. μετὰ ταῦτα 
ὧν... Ν ἤ..ὦ ἐμ Νὰ - . μ΄ κ᾿ 5 ἃ ἢ 

δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθον οὺς ἔδει, πρῶτον μὲν Ἐενοφῶν ἐπή- 
’ [τ , “ “Ἁ [4] « 

ρετο Σεύθην ὅ,τι δέοιτο χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ. 32. ὁ 
δὲ εἶπεν ὧδε. Μαισάδης ἦν πατήρ μοι, ἐκείνου δὲ 

ἣν ἀρχὴ Μελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρανίψαι. ἐκ 
ταύτης οὖν τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ ᾿Οδρυσῶν πράγματα 

ἐνόσησεν, ἐκπεσὼν ὁ πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποθνήσκει 

νόσῳ; ἐγὼ δ᾽ ἐξετράφην ὀρφανὸς παρὰ ΜὝωδόκῳ τῷ 
νῦν βασιλεῖ. 38. ἐπεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ 

ἐδυνάμην ζὴν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων" 
᾿" ᾽ 3 ὔ » “ Θ. υοῷ “ ᾿ καὶ ἐκαθεζόμην ἐνδίφριος αὐτῷ ἱκέτης δοῦναί μοι 

8 “ μι » » [ ᾿ Ἁ ᾿] ΄ 

ὁπόσους δυνατὸς εἴη ἄνδρας, ὅπως καὶ τοὺς ἐκβαλόν- 

τας ἡμᾶς εἴ τι δυναίμην κακὸν ποιοίην, καὶ ζῴην μὴ 

εἰς τὴν ἐκείνου τράπεζαν ἀποβλέπων ὥσπερ κύων. 

84, ἐκ τούτου μοι δίδωσι τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους 
ἃ ς “ Μ 3 Ν ς , ᾿ Ἁ Ὁ“ οὺς ὑμεῖς ὄψεσθε ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται. καὶ νῦν 

Ἁ » ᾽ὔ δ ἴω 

ἐγὼ ζῶ τούτους ἔχων, ληιζόμενος τὴν ἐμαυτοῦ πα- 
“ ’ “-“ 

τρῷαν χώραν. εἰ δέ μοι ὑμεῖς παραγένοισθε, οἶμαι 
ες ᾿ “ “ ε 7 » “-“ Ἁ » 7 ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ῥᾳδίως ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. 
ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ἐγὼ ὑμῶν δέομαι. 

85. Τί ἂν οὖν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλ- 
θοιμεν, τῇ τε στρατιᾷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ 

΄ 

51. πρῶτ. μὲν Ξ. ἃ. μέν, οπι. Ὦ. Ρ. Κ. 
82. Μελανδέπται, Κα. --- Τρανίξαι, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. 4. 866 Ηδ6- 

ΒΥ ΌδΙα5, Τρανιψοί, δηα ϑίορμδη. Βυζαπί. ἴῃ Λαδεψοί. 
88. καθεζόμην, ἃ. --- ἐν δίφροις, ἃ. ἃ. 6. ---ὥσπερ κύων, Οτη. ἃ. 

ἴπ δὲ ἱ.16. ο. 
84. παραγένησθε, ἃ. --- ὑμῶν, οπι. ἃ. Ὁ. 6. 
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τοῖς στρατηγοῖς ; λέξον, ἵνα οὗτοι ἀπαγγέλλωσιν. 
ε ϑύςυν, -“ Ν , ’ »“ 

86. ὁ δ᾽ ὑπέσχετο τῷ μὲν στρατιώτῃ κυζικηνόν, τῷ 
Ἀ “Ὁ [2] ᾿ “-“ Ἄ 

δὲ λοχαγῷ διμοιρίαν, τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοιρίαν, 

καὶ γῆν ὁπόσην ἂν βούλωνται καὶ ζεύγη καὶ χωρίον 

ἐπὶ θαλάττῃ τετευχισμένον. 837. ᾿Εὰν δέ, ἔφη ὁ 
μ-- “Ὁ ἴω , Ἂ , » ,ὔ 

Ξενοφῶν, ταῦτα πειρώμενοι μὴ διαπράξωμεν, ἀλλά 
, » Ν “  Α Ῥ 3 Ἁ ν᾽ ΄“ 

τίς φόβος ἀπὸ “ακεδαιμονίων ἢ, δέξῃ εἰς τὴν σεαυτοῦ 
φ.ν "ἢ ,ὔ Ψ.: ᾿ ΄ ὁ ᾽ 3 

ἐάν τις ἀπιέναι βούληται παρὰ σέ; 88. ὁ δ᾽ εἶπε, 

Καὶ ἀδελφούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδιφρίους καὶ κου- 

νωνοὺς ἁπάντων ὧν ἂν δυνώμεθα κτᾶσθαι. σοὶ δέ, 
2 μ“-“ - ἃ ,Ἤ: 4 ΝῚ »" Ἅ,, Ἀ᾿ ὦ Ἐξενοφῶν, καὶ θυγατέρα δώσω καὶ εἴ τις σοὶ ἔστι 

θυγάτηρ; ὠνήσομαι Θρᾳκίῳ νόμῳ, καὶ Βισάνθην 

οἴκησιν δώσω ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον ἐστὶ τῶν 
ἐπὶ θαλάττῃ. 

1Π. Ἄἄκουσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δοντες καὶ λα- 

βόντες ἀπήλαυνον καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ τῷ 

στρατοπέδῳ καὶ ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν. 
2. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ὁ μὲν ᾿ἀρίσταρχος πάλιν 
3 4 ᾿Ὶ Χ Ἁ [α “Ὁ βι ἡ 

ἐκάλει τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς" τοῖς δ᾽ ἔδοξε 
Ἁ ᾿ Ν ᾿ Ὡς ἱ ῳ Ἁ 3.“ ΝΥ Ἂ, ΄’΄ 

τὴν μὲν πρὸς ᾿ἀρίσταρχον ὁδὸν ἐᾶσαι; τὸ δὲ στρά- 

τευμα συγκαλέσαι. καὶ συνῆλθον πάντες πλὴν οἱ 

ΝΥέωνος" οὗτοι δὲ ἀπεῖχον ὡς δέκα στάδια. ὃ. ἐπεὶ 
δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς Ἐενοφῶν εἶπε τάδε. Ἄνδρες. 

διαπλεῖν μὲν ἔνθα βουλόμεθα ᾿ἀρίσταρχος τριήρεις 
», ,ὔ [4 » “Ὁ » » Χ 2 , 

ἔχων κωλύει, ὥστε εἰς πλοῖα οὐκ ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν" 

85. ἀπαγγείλωσιν, Β. Ρ. Κα. ἀπαγγελλωσι, Ὁ. ἀπαγγέλω- 

σι, ἃ. 
57. πράξωμεν, ἃ. Ὁ. α.,--- ἀπό, ϑ΄ο[εοῖ. ὑπό, Μ55 --- μακε- 

δονίων, ἃ. ἃ. μακεδόνων, Ὁ. 6. 
38, κτᾶσθαι, ἃ. Ὁ. 6. κτήσασθαι, Β. Κ. 
1, ἕκαστα, ΒΟΥΒΟῚ ΓΘσοΙηηθη.5. Οὐομρ. ΥἼ1, 2, 17. 



Π1. 4---8.1 ΑΝΑΒΑΒΙΚ. ΝΠ. 219 

οὗτος δὲ αὐτὸς κελεύει εἰς Χεῤῥόνησον βίᾳ διὰ τοῦ 

ἱεροῦ ὄρους πορεύεσθαι: ἢν δὲ κρατήσαντες τούτου 
᾽ - 5 5 39, «ς “Ὁ [4 

ἐκεῖσε ἔλθωμεν, οὔτε πωλησειν ἔτι ὑμᾶς φησιν ὥσπερ 
ἐν Βυζαντίῳ οὔτε ἐξαπατήσεσθαι ἔτι ὑμᾶς, ἀλλὰ 

λήψεσθαι μισθόν, οὔτε περιόψεσθαι ἔτι ὥσπερ νυνὶ 
δεομένους τῶν ἐπιτηδείων. 4. οὗτος μὲν ταῦτα λέ- 

ὰ ΄ ἷ Ἃ Ἁ 2 - ν» κο ΄ 

γει Σ᾽ εύθης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον ἴητε, εὖ ποιή- 
ς ἴω ἴω - 7 ΄ ὅ 7 

σειν ὑωᾶς. νῦν οὖν σκέψασθε πότερον ἐνθάδε 
͵ ἴω ΄ὔ Ἃ 5 Ὃ, κα ἂ 2 

μένοντες τοῦτο βουλεύσεσθε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπαν- 

ελθόντες. ὅ. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε 

ἀργύριον ἔχομεν ὥστε ἀγοράζειν, οὔτε ἄνευ ἀργυρίου 
) »- Ἁ ) 7 2 ͵ εὶ ἢ 

ἐῶσι λαμβανειν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπανελθόντας εἰς τὰς 
’ Ψ Φ' (ὦ 5... Χ, 5 ἊΜ κώμας ὅθεν οἱ ἥττους ἐῶσι λαμβάνειν, ἐκεῖ ἔχοντας 

τὰ ἐπιτήδεια ἀκούοντας ὅ,τι τις ὑμῶν δεῖται αἱρεῖσθαι 
ὅ,τι ἂν ὑμῖν δοκῇ κρά ἷ 6. καὶ ὅτῳ, ἔ μῖν δοκῇ κράτιστον εἶναι. 6. καὶ ὅτῳ, ἔφη, 
ταῦτα δοκεῖ, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. 

᾿4πιόντες τοίνυν, ἔφη, συσκευάζεσθε, καὶ ἐπειδὰν 

παραγγέλλῃ τις, ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ. 

7. Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο. 

Νέων δὲ καὶ παρ᾽ ᾿ἀριστάρχου ἄλλοι ἔπειθον ἀπο- 
᾽ - ᾽ ᾽ φ 4 5 Ἧ 5) ὦ 4 τρέπεσθαι" οἱ δ᾽ οὐχ ὑπήκουον. ἐπεὶ δ᾽ ὅσον τριά- 

, ᾽ὔ 32 Ἂ ͵ 

κοντα σταδίους προεληλύθεσαν, ἀπαντᾷ ΣΣεύθης. 

καὶ ὁ Ἐενοφῶν ἰδὼν αὐτὸν προσελάσαι ἐκέλευσεν, 
ὅπως ὅτι πλείστων ἀκουόντων εἴποι αὐτῷ ἃ ἐδόκει 

συμφέρειν. 8. ἐπεὶ δὲ προσῆλθεν, εἴπε Ἐενοφῶν, 
Ἡμεῖς πορευόμεθα ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα 

8. ὁ αὐτός, ἴ. ο. ἢ. ἱ. Δ. Ὁ. Β. Ρ. Κα.---μισθὸν [μᾶλλον], Β. 
μισθ.μ. Κ. --- ἐνδεομένους, Β. Ρ. δεομ. ἃ. Ὁ. 

θ. παραγγέλῃ, ἃ. παραγγείλῃ, Β. Ρ.Κὶ. 
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͵ 3 “Ὁ ΟἸΡΘΕ.; ώ Ἁ “Ὁ Ἂ, ἴω ΓΟ 

τροφήν ἐκεῖ δ᾽ ἀκούοντες καὶ σοῦ καὶ τῶν τοῦ 4α- 
κωνικοῦ αἱρησόμεθα ἃ ἂν κράτιστα δοκῇ εἶναι. ἢν 

Φ διὰ ὦ Β , [᾿ -“ ἥ νι.3 : ᾿ς » Ν 

οὖν ἡμῖν ἡγήσῃ ὅπου πλεῖστά ἐστιν ἐπιτήδεια, ὑπὸ 
σοῦ νομιοῦμεν ξενίζεσθαι. 9. καὶ ὁ Σεύθης ἔφη, 
Ἀλλὰ οἶδα κώμας πολλὰς ἀθρόας καὶ πάντα ἐχούσας 

ἊΝ 5 7 ᾽ ,ὕ δι κω . Ὁ ͵ π 
τὰ ἐπιτήδεια ἀπεχούσας ἡμῶν ὅσον διελθόντες ἂν 
ἡδέως ἀριστῴητε. ᾿ Ηγοῦ τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν. 
10. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς δείλης, συνῆλθον 

ς ΄ἃ Ἀ μὲ ", 7] ᾿] ’, ᾶ43 

οἱ στρατιῶται, καὶ εἶπε Σεύθης τοιάδε. ᾿Εγώ, ὦ 
ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί, καὶ 

ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν δώσειν τοῖς στρατιώταις κυζικηνόν, 

λοχαγοῖς δὲ καὶ στρατηγοῖς τὼ νομιζόμενα ἔξω δὲ 
τούτων τὸν ἄξιον τιμήσω. σῖτα δὲ καὶ ποτὰ ὥσπερ 

Ἂν Ὁ ᾽ »“"»Μ , ΝΑ [4 δ ΠῚ 

καὶ νῦν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνοντες ἕξετε. ὁπόσα ὃ 
Ἃ ς , 3 , 3, » “ “Ἢ 

ἂν ἁλίσκηται ἀξιώσω αὐτὸς ἔχειν, ἵνα ταῦτα διατι- 
᾿, ς ΄Ὸ ΝΝ Ν ἣ Χ Ν Ά, 

θέμενος ὑμῖν τὸν μισθὸν πορίζω. 11]. καὶ τὰ μὲν 

φεύγοντα καὶ ἀποδιδράσκοντα ἡμεῖς ἱκανοὶ ἐσόμεθα 

διώκειν καὶ μαστεύειν. ἂν δέ τις ἀνθιστῆται, σὺν 
ς “- Α “ ᾽ , ξ γε 

ὑμῖν πειρασόμεθα χειροῦσθαι. 12. ἐπήρετο ὁ Ἐξεν- 
οφῶν, Πόσον δὲ ἀπὸ θαλάττης ἀξιώσεις συνέπεσθαί 

Χ “ ς 3. 3, Ἁ ᾽ Ἂ “ 

σοι τὸ στράτευμα; ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο, Οὐδαμῇ πλεῖον 
ἑπτὰ ἡμερῶν, μεῖον δὲ πολλαχῇ. 

13. Μετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ" 

8. τῶν τοῦ : τῶν; οἴη. ἃ.--- ξενίζεσθαι, ἃ. Ὁ. ἃ. τη. 4. ἐξενίσ- 
θαι, Ὁ). Β. Κ. 

9. ἀριστᾶτε, ἃ. ἀριστῷτε, Ῥ. 
10. [τοῦ μηνὸς] δώσειν, Β. τ. μ. δ. Κ. τοῦ μ. οἴῃ. ἃ. Ὁ. ἃ. 

6. ἢ. ---ἁλίσκητε, ἃ. ἃ. 6. 
11. ἄν: ἦν, Β. 
18. ταὐτά, ΜυγεοίιιδΒ. ταῦτα, ΜΒ. ---λέγοι, ἴ. σ᾿. 1. Κ΄. λέγει 

βοη6 Μ55. ἂπᾶ Κὶ. ) 

ει νὰ 
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καὶ ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ, ὅτι παντὸς ἄξια λέγοι 

Σεύθης" χειμὼν γὰρ εἴης, καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν 

τῷ τοῦτο βουλομένῳ δυνατὸν εἴη. διωγενέσθαι τε ἐν 
ἐ μ 71 7,9 Ὗ 

λίᾳ οὐχ οἷόν τ᾽ εἴη, εἰ δέοι ὠνουμένους ζῆν, ἐν δὲ φιλίᾳ οὐχ οἷον ἢ» μ ς ζὴν; ἐν δὲ 

τῇ πολεμίᾳ διατρίβειν καὶ τρέφεσθαι ἀσφαλέστερον 
μετὰ Σεύθου ἢ μόνους ὄντων ἀγαθῶν τοσούτων" εἰ 
δὲ μισθὸν προσλήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει εἶναι. 

φ “- 

14. ἐπὶ τούτοις εἶπε Ἐενοφῶν, ΕἾ τις ἀντιλέγει, 
λεγέτω: εἰ δὲ μή, ἐπιψηφιζέτω ταῦτα. ἐπεὶ δὲ 

οὐδεὶς ἀντέλεγεν ἐπεψήφισε, καὶ ἔδοξε ταῦτα. εὐθὺς 
δὲ Σ᾽ εύθη εἶπε ταῦτα, ὅτι συστρατεύσοιντο αὐτῷ. 

1ὅ. Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐσκή- 

νησαν, στρατηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σ᾿ εύ- 
ες ͵ ’ " 3 Ν ὅν 5 Ν 

θης ἐκάλεσε, πλησίον κώμην ἔχων. 16. ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ 

θύραις ἦσαν ὡς ἐπὶ δεῖπνον παριόντες, ἣν τις Ηρα- 
, , Ὰ κα Ἁ διιν ς , 

κλείδης Μαρωνείτης" οὗτος προσιὼν ἑνὶ ἑκάστῳ 
[ » Υ “ ΄ “ Ἁ 

οὕστινας ᾧετο ἔχειν τι δοῦναι Σ᾿ εύθῃ, πρῶτον μὲν 
3, 4 «᾿ “ " Ψ 

πρὸς Παριανούς τινας, οἱ παρῆσαν φιλίαν διαπραξό- 

μενοι πρὸς Μήδοκον τὸν ᾿Οδρυσῶν βασιλέα καὶ δῶρα 
Ν ᾽ “ Χ “ δ᾽. 3, Ὁ 7 

ἄγοντες αὐτῷ τε καὶ τῇ γυναικί, ἔλεγεν ὅτε 'Μήδοκος 
Ἁ “ » ’ «ες “Ἁ ᾽ δ᾽ “ « “ 

μὲν ἄνω εἴη δώδεκα ἡμερῶν ἀπὸ θαλάττης ὁδόν, 
΄ ΝᾺ, α Ν ἊΣ “ ἴω » Μ 

Σεύθης δ᾽ ἐπεὶ τὸ στράτευμα τοῦτο εἴληφεν, ἄρχων 

ἔσοιτο ἐπὶ θαλάττῃ. 17. γείτων οὖν ὧν ἱκανώτατος 

ἔσται ὑμᾶς καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν. ἢν οὖν σωφρο- 
[] ’ Ὅν “ - 

γῆτε, τούτῳ δώσετε ὅ,τι ἂν αἰτῆται, καὶ ἄμεινον ὑμῖν 

14. ἐπιψηφιζέτω, ἃ. Ὁ. ...«ζέσθω,6. .... ζεσθε, . ἐπι- 
ψηφίζετε, βοπις Μ|55. ---ἐπεψήφισε, ἃ. Ὁ. «σαν, Ρ. 

18. τοῦτο: ταῦτα, Ὁ 

17. ἂν αἰτῆται, Ὁ. ἀ. 6. ἂν αἰτεῖται, α. ἄγετε, Ὁ. Κα. ἂν 
ἄγητε, Β. [Ὁ] ονοα Ὀγ Ρ. 
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διακείσεται ἢ ἐὰν Μηδόκῳ τῷ πρόσω οἰκοῦντι δωτε. 
18. τούτους μὲν οὕτως ἔπειθεν. αὖθις δὲ Τιμασίωνι 

“ ῸὋἪἬ, ἤ,. »] ιΥ 5» » [ον 3 

τῷ Δαρδανεῖ προσελθών, ἐπεὶ ἤκουσεν αὐτῷ εἶναι 
Ἃ 2 7 Ἂν; , 7 27. .“ 

καὶ ἐκπώματα καὶ τάπιδας βαρβαρικάς, ἔλεγεν ὅτι 
« ΐ 9 Ἁ »" ᾿, Ἷ 

νομίζοιτο ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον καλέσαυτο Σ᾽ εύθης δωρ- 
“-“ 2 “ Χ 7 τ 9. Ἃ 7 

εἶσθαι αὐτῷ τοὺς κληθέντας. οὗτος δ᾽ ἢν μέγας 

ἐνθάδε γένηται, ἱκανὸς ἔσται σε καὶ οἴκαδε καταγα- 
γεῖν καὶ ἐνθάδε πλούσιον ποιῆσαι. τοιαῦτα προὺμ- 

- ς ΄, ΄ ἣν Ν  »- 

νᾶτο ἐκάστῳ προσιῶν. 19. προσελθὼν δὲ καὶ Ἐξενο- 
ω γῇ. Ν Ν ΄ 7 ἱρὴ Ν ἊΝ; 

φῶντι ἔλεγε, Σ᾽ ὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἷ, καὶ παρὰ 

Σεύθῃ τὸ σὸν ὄνομα μέγιστόν ἐστι, καὶ ἐν τῇδε τῇ 
΄ ΕΣ 3 , ᾿ ῇ ,, “ Ν 

χώρᾳ ἴσως ἀξιώσεις καὶ τείχη λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ 
» ᾿ ξ , 3). νΝ ΄ Ε 3, 
ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώραν ἄξιον οὖν 

σοι καὶ μεγαλοπρεπεστατα τιμῆσαι Σ᾿εύθην. 20. 

εὔνους δέ σοι ὧν παραινῶ" εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ὅσῳ ἂν 
μείζω τούτῳ δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου 

ἀγαθὰ πείσῃ. ἀκούων ταῦτα Ἐξενοφῶν ἠπόρει: οὐ 

γὰρ δὴ διαβεβήκει ἔχων ἐκ Παρίου εἰ μὴ παῖδα καὶ 

ὅσον ἐφόδιον. 

21. ᾿Επεὶ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρᾳ- 

κῶν οἱ κράτιστοι τῶν παρόντων καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ 
οἱ λοχαγοὶ τῶν ᾿ Ελλήνων καὶ εἴ τις πρεσβεία παρῆν 

18. καλέσαιτο, Ὁ. ἃ. 1. καλαίσετο, ἃ. ΟὐομΡ. ΥΠ]. 2, 80, 
καλέσαι, Κ.--- ἐνθάδε, οπι. ἃ.---- καταγαγεῖν, ἃ. Θ. κατάγειν, 
οἴμοῦ Μ55. ΟὐὐΠΏΡ. ἱκανώτατος, «.- « «ποιεῖν, ὃ 17. --- προεγυμ- 
νᾶτο, ἃ. 

20. τούτῳ : τοῦτον, ἃ. τούτων, Β. [ζ.--- δή,ἃ. οπι. Ὦ, 
21. Ετοτη [815 8 ἴο 8 82. 1πο αβῖνϑ, ΠΠΔῪ Ὀ6 86 6ῃ ἴῃ ΑΙ ἢ Θηδοῦβ, 

ΤΥ. ρ. 1561. --- τῶν τότε παρ. Β. ἸΚ.----οἶ λοχ. : οἱ οἴη. Β. Κ. --- 
τοίποδες. ὅ66 ῬΟΊ]]αχ, Οποιηδβί. Χ. 80. --- ζυμῆτες, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. 
ζυμῖται, ΑἸΠοπεοοαβ, Οάβααρ. ᾧζυμῆται, Εΐγτιπο!. Μαρ. : 1Π6 ἔΌΓΠΙ 
ζυμίτης ἀργ6 68 ὈΘίΓοΓ ΜΠ ΔΠΔΙΟΡῪ, 
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᾽ , Ὁ 3 ΄ 

ἀπὸ πόλεως, τὸ δεῖπνον μὲν ἦν καθημένοις κύκλῳ: 

ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰσηνέχθησαν πᾶσιν" οὗτοι δ᾽ ἦσαν 
“-“ ,ὕ Χ - 

κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων, καὶ ἄρτοι ζυμῖται μεγά- 

λοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι. 322. 
͵7 ΕῚ ς ΄ Ν ἃ ΕΖ “Ἂν 7 

μάλιστα δ᾽ αἱ τράπεζαι κατὰ τοὺς ξένους ἀεὶ ἐτίθεντο" 
νόμος γὰρ ἦν. καὶ πρῶτος τοῦτο ἐποίει Σ᾽ εὐθης" 

ἀνελόμενος τοὺς ἑαυτῷ παρακειμένους ἄρτους διέκλα 

κατὰ μικρὸν καὶ διέῤῥιπτεν οἷς αὐτῷ ἐδόκει, καὶ τὰ 
κρέα ὡσαύτως, ὅσον μόνον γεύσασθαι ἑαυτῷ καταλι- 

πών. 238. καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐποίουν καθ᾽ 

οὺς αἱ τράπεζαι ἔκειντο. ᾿ἀρκὰς δέ τις ᾿ἀρύστας 
- ἈΝ Ν , 

ὄνομα. φαγεῖν δεινός, τὸ μὲν διαῤῥίπτειν εἴα χαίρειν, 

λαβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ 
᾽ὔ ͵ δίς. Ἃἷ, Ν “ . , 7 

κρέα θέμενος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. 24. κέρατα 
Ν » ΄ Ἁ ᾿ς Ὁ 7 ΄ ΟἹ 

δὲ οἴνου περιέφερον, καὶ πάντες ἐδέχοντο. ὁ ὃ 
Ε ΄ ᾽ , ὅν, ΄' . ,ὔ ἡ , 
᾿ἀρύστας, ἐπεὶ παρ᾽ αὐτὸν φέρων τὸ κέρας ὁ οἰνοχόος 

ἧκεν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ἐενοφῶντα οὐκέτι δειπνοῦντα, 
Ἂ ΄ ΄ Ἃ ͵ 2 ." ἈῚ 

᾿Εκείνῳ, ἔφη, δός: σχολάζει γὰρ ἤδη, ἐγὼ δὲ οὐδέπω. 

2ὅ. ἀκούσας Σ᾽ εύθης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν οἰνοχόον 

τί λέγει. ὁ δὲ οἰνοχόος εἶπεν: ἑλληνίζειν γὰρ ἠπίοσ- 

τατο. ἐνταῦθα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

26. ᾿Επειδὴ δὲ προὐχώρει ὁ πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ 
Ἁ “ » , Χ , Ἃ Θρὰξ ἵππον ἔχων λευκόν, καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν 

! ἰὰ  .. "ἢ ἈΝ “, “-“ 

εἶπε, Προπίνω σοι, ὦ Σεύθη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον 
΄-“ φι.ΨΦ Φ᾿ ᾿ ’, ἃ ΠῚ 7, ΄ 2 

δωροῦμαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν θέλῃς αἱρήσεις, 

22. ἐῤῥίπτει, ἃ. Ὁ. 6. ἢ. 1. Κι 1. 4. διεῤῥίπτει, Ὁ). Β. Ρ. Κι. 
28. ταῦτα, ΜΙ 55. ταὐτά, ΑἸΠ6η..--- διαῤῥίπτειν, Μ55. διαῤ- 

ῥιπτεῖν, Αἴπδη. Ζευπο. Ὁ. Β. Ρ. Κ,, 
25. λέγει, ἃ. Ὁ. λέγοι, ). Β. Ρ. Κὶ. 
260. ἐπεὶ δέ, ἃ. Ὁ. Ὁ. Θράξ, Β.Κ. 
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Ἁ ᾽ “' ἢ Ἁ “ Ν ΄ Υ' 

καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσης τὸν πολέμιον. 27. ἄλ- 

λος παῖδα εἰσαγαγὼν οὕτως ἐδωρήσατο προπίνων, 
δου δ᾽ “ , ',: ’ Ὰ " ᾿Ν καὶ ἄλλος ἱμάτια τῇ γυναικί. καὶ Τιμασίων προπί- 

2 ΄ ,ὔ ᾿ “Ὁ εν ΨΖ 2 ή, 

νων ἐδωρήσατο φιάλην τε ἀργυρᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν 

δέκα μνῶν. 28. Γνήσιππος δέ τις ᾿Αθηναῖος ἀναστὰς 
εἶπεν ὅτι ἀρχαῖος εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν 
ΝΥ ᾿ “ “Ὁ »“ Φ “ Χ Ν 

ἔχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ 
» Ι͂ Ν , “ Χ τὰ Ψ »' », 

ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα, ἵνα καὶ ἐγώ, ἔφη, ἔχω 

σοι δωρεῖσθαι καὶ τιμᾶν. 29. ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἠπο- 

ρεῖτο ὅ,τι ποιήσοι" καὶ γὰρ ἐτύγχανεν ὡς τιμώμενος 
5 “ 4 ’ , « Ν, 

ἐν τῷ πλησιαυτάτῳ δίφρῳ Σεύθη καθήμενος. ὁ δὲ 
ς ΄, ᾿ ΄ ) [4] Ἁ 4 ᾽ Ψ Ἀ 3 

Ἡρακλείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας ὀρέξαι τὸν οἶνο- 
, ε να μ- [ο͵ 4 Ἂν, φ Ἅ, δι οὗ 

χόον. ὁ δὲ Ἐενοφῶν, ἤδη γὰρ ὑποπεπωκὼς ἐτύγχανεν, 
5 ᾿ δ ς Υ͂ , Ὰ , Ν “ν 

ἀνέστη θαῤῥαλέως δεξάμενος τὸ κέρας καὶ εἶπεν" 80. 

᾿Εγὼ δέ σοι, ὦ Σ᾽ εύθης δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς 
, « , [ώ 5 , Ἁ ᾽ “ 

τούτους ἑταίρους φίλους εἶναι πιστούς, καὶ οὐδένα 

ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτει ἐμοῦ σοι βουλομέ- 
“- Ἁ “ 7 ᾽ , 

γους φίλους εἶναι. 81. καὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προ- 

σαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ 
καὶ προκινδυνεύειν ἐθέλοντες: μεθ᾽ ὧν, ἂν οἱ θεοὶ 

᾽ ἧς 4 ὅδ. Ν ᾽ ΄7 ’ 

θέλωσι, πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήψῃ πατρῴαν 
ΝΡ 

οὖσαν, τὴν δὲ κτήσῃ, πολλοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ 
» Χ “ Ν ΄ ἃ ᾽ “ 

ἄνδρας καὶ γυναῖκας καλὰς κτήσῃ οὺἣς οὐ ληίζεσθαι 

δεήσει; ἀλλ᾽ αὐτοὶ φέροντες παρέσονται πρός σε δῶρα. 

27. εἰσαγαγών, Ὁ. ῃ. Αίμεη. εἰσάγων, ἃ. α.---- τάπιδα : κοπί- 
δα, Αἰ Πεπ. 

29. ὅ,τι : τί, ἃ. ἃ. 6. πη. Ρ.--- ποιήσει, ἃ. Ὁ. Κ. --- πλησιωτάτω, 
Ὁ. ἀἅ. πλησιεστάτω, ἃ. 

81. ἐθέλοντες : βουλόμενοι, ΑἸΠ6ἢ .---καλὰς κτήσῃ, [6 οοπι- 
ΤΟ ΓΟΔαΪηρ. καταστήσῃ, ἃ. ΟΥ̓ 1. ἢ. Κ. 1. ἢ. Α. καλὰς κατα- 
στήσῃ, ἵ. 5. κατακτήσῃ, 1). οτηϊ{1πρ; καλάς.---ληιζεσθαι σέ, ἃ. Ὁ. 
ἃ. 6. οἱ πρ' σέ Ὀεΐογα δῶρα. ληίζεσθαι [σέ], Ρ. 
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32. ἀναστὰς ὁ Σ᾽ εύθης συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδά- 

σατο μετὰ τοῦτο τὸ κέρας. μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον 
κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ σάλπιγξιν 
᾽ .᾿ ς ΄ Χ Ὄ 7 ΄ 

ὠμοβοΐναις ῥυθμούς τε καὶ οἷον μαγάδι σαλπίζοντες. 

38. καὶ αὐτὸς Σ᾽ εύθης ἀναστὰς ἀνέκραγέ τε πολεμι- 
κὸν καὶ ἐξήλατο ὥσπερ βέλος φυλαττόμενος μάλα 

» ᾽ , Χ Ν Ι ἐλαφρῶς. εἰσήεσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί. 
84, Ὥς δ᾽ ἦν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἱ 

Ἕλληνες καὶ εἶπον ὅτι ὥρα νυκτοφύλακας καθιστά- 
4, [4 ς Ἁ 7 ᾿ , ναι καὶ σύνθημα παραδιδόναι. καὶ Σ᾿ εύθην ἐκέλευον 

“- [τὸ ᾽ Χ ς ΑἿ Ἷ 

παραγγεῖλαι ὅπως εἰς τὰ ᾿Ελληνικὰ στρατόπεδα 

μηδεὶς τῶν Θρᾳκῶν εἴσεισι νυκτός" οἵ τε γὰρ πολέ- 

μιοι Θρᾷκες ἡμῖν καὶ ὑμεῖς οἱ φίλοι. 38. ὡς δ᾽ ἐξήε- 
’ ς ’ » Ἁ ΕΜ ΄ » 4 

σαν, συνανέστη ὁ Σεύθης οὐδὲν ἔτι μεθύοντι ἐοικώς. 
» Ἁ ᾽ “- ᾽ Χ Ἁ Ἁ » , ἐξελθὼν δ᾽ εἶπεν αὐτοὺς τοὺς στρατηγοὺς ἀποκαλέ- 

“ “ ς , « [ο » " ΄ Ἁ σας, Ἶ ἄνδρες, οἱ πολέμιοι ἡμῶν οὐκ ἴσασί πω τὴν 
ε , τς ἃ ἂοὥν δ. ἃ ἘΝῚ 
ὑμετέραν συμμαχίαν: ἢν οὖν ἔλθωμεν ἐπ’ αὐτοὺς 

σ “ 

πρὶν φυλάξασθαι ὥστε μὴ ληφθῆναι ἢ παρασκευά- 
. ᾽ , ΄ Ἅ ,ὔ Χ 

σασθαι ὥστε ἀμύνασθαι, μάλιστα ἂν λάβοιμεν καὶ 

ἀνθρώπους καὶ χρήματα. 36. συνεπήνουν ταῦτα οἱ 
Ν Ἕ Ὃ - δ .Δ « ᾿ “ 

στρατηγοὶ καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον. ὁ δ᾽ εἶπε, Παρα- 

σκευασάμενοι ἀναμένετε: ἐγὼ δὲ ὁπόταν καιρὸς ἢ ἥξω 

82. καὶ ἀναστ. Β.---συνέπιε, ΑΙΘηδου8, Ρῃοία5 δπὰ ϑυϊάδβ. 
866 κατασκεδάζειν. κατεσκεδάσατο, 1). Ἰζ. ἀραϊηδὲ 1Π6 Δι ϊ ΠΟΙ 
οὔ {πΠ6 θεϑὲ Μ85.--- μεγάδιν, Ὁ. 6. μιγάδιν, ἃ. ὅεε Δίδοη. ΙΝ. 
Ῥ. 161. Ῥο]αχ. Οποτιηδϑί. 

84. δυσμάς, ἃ. ἴ. σ. ἢ. 1. Κ.1. Α.---ὧὠῥρα εἴη, Β. Ρ. [εἴη], Κ.--- 
ὑμῖν καὶ ἡμῖν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. π. ). Β. ἡμῖν καὶ ὑμεῖς, Ρ. 

8ὅ. οὐδὲν ἔτι, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. Ὡ. οὐδέν τι, Ὁ. Κὶ.---ἡμετέραν, ()45- 
1611. Ὁ. Ρ. Κι. δῃὰ ρεσῇδρβ Ὁ. 

86. ἀναμένετε, ἃ. Ὁ. ἀναμενεῖτε, Β. Ῥ. Κ. ---πρός : πάρ᾽, 
5ΡΙΚ. 



980 ΧΈΕΝΟΡΗΟΝ. [1Π|..817---4}]. 

Ἁ ν᾿ ἊἋὉ Ν Χ ὃν ἃ ᾿Ξ “ 5 ν᾿ ΐ 

πρὸς ὑμᾶς, καὶ τοὺς πελταστὰς καὶ ὑμᾶς ἀναλαβὼν 
ς , Ν - - ᾿ Ν' ΚΝ “ δὲ Ϊ 

ἡγήσομαι σὺν τοῖς θεοῖς. 51. καὶ ὁ Ἐενοφῶν εἶπε, 
, , » Χ ΄ τς ; Σκέψαι τοίνυν, εἴπερ νυκτὸς πορευσόμεθα, εἰ ὁ “Ελχ- 

δ , 7 " ἈΚ ΕΕΥ ̓  Χ Ν 5 
ληνικὸς νόμος κάλλιον ἔχει" μεθ᾽ ἡμέραν μὲν γὰρ ἐν 

ταῖς πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρατεύματος ὁποῖον ἂν 

ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν συμφέρῃ. ἐάν τε ὁπλιτικὸν ἐάν 

τε πελταστικὸν ἐάν τε ἱππικόν" νύκτωρ δὲ νόμος τοῖς 
"Ἕλλησιν ἡγεῖσθαί ἐστι τὸ βραδύτατον: 838. οὕτω 

γὰρ ἥκιστα διασπᾶται τὰ στρατεύματα καὶ ἥκιστα 

λανθάνουσιν ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλους" οἱ δὲ δια- 

σπασθέντες πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν ἀλλήλοις 
καὶ ἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν. 89. 

-΄ 9 ᾽ 9 “" Γ 5, ΣΝ “ ͵ 

εἶπεν οὖν Σ᾽ εύθης, ᾿Ορθῶς τε λέγετε καὶ ἐγὼ τῷ νόμῳ 
ΜΕ Σ ο. ρας ας Φὥρέυ 

τῷ ὑμετέρῳ πείσομαι. καὶ ὑμῖν μὲν ἡγεμόνας δώσω. 
᾿μἷς ἦτ 

τῶν πρεσβυτάτων τοὺς ἐμιτειροτάτους τῆς χώρας, 

αὐτὸς δ᾽ ἐφέψομαι τελευταῖος καὶ τοὺς ἵππους ἔχων 
ταχὺ γὰρ πρῶτος ἂν δέῃ παρέσομαι. σύνθημα δ᾽ 

εἶπον ᾿Αθηναίαν κατὰ τὴν συγγένειαν. ταῦτ᾽ εἰπόντες 

ἀνεπαύοντο. 

40. Ἡνίκα δ᾽ ἣν ἀμφὶ μέσας νύκτας. παρῆν Σ᾿ εύθης 
ἔχων τοὺς ἱππέας τεθωρακισμένους καὶ τοὺς πελτασ- 
τὰς σὺν τοῖς ὅπλοις. καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς ἡνγε-, 

μόνας, οἱ μὲν ὁπλῖται, ἡγοῦντο, οἱ δὲ πελτασταὶ 

εἵποντο, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ὠπισθοφυλάκουν. 41. ἐπεὶ δ΄ 
ἡμέρα ἣν, ὁ Σεύθης παρήλαυνεν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ 

ἐπήνεσε τὸν Ελληνικὸν νόμον πολλάκις γὰρ ἔφη 
γύκτωρ αὐτὸς καὶ σὺν ὀλίγοις πορευόμενος ἀποσπαᾶσ- 

39. καὶ τοὺς ἵπ. ἃ. Β. καί, οιη. Ὁ. Ρ. Κα. Οοπιρ. Ηδτοἀοΐαϑ, 
1.88. καὶ μέσην.---- Αθηναίαν, Ὁ. ἃ. 6. π΄ ̓ Αθηναιῶν, ἃ. ᾿Αθη- 
γαῖοι, ἰὴ. ο]ἃ τοδάϊηρ, ᾿Αθηναία, Ὦ. : 
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θῆναι σὺν τοῖς ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν' νῦν δ᾽ ὥσπεο 
δεῖ ἀθρόοι πάντες ἅμα τῇ ἡμέρᾳ φαινόμεθα. ἀλλὰ 

ὑμεῖς μὲν περιμένετε αὐτοῦ καὶ ἀναπαύεσθε, ἐγὼ δὲ 
σκεψάμενός τι ἥξω. 42. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἤλαυνε δι 
» εο,ἤ ΄ ᾽ Χ ΠΡ ΡΥ, 3 ῃ 
ὄρους ὁδόν τινα λαβών. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκετο εἰς χιόνα 

΄ 5 ΄ ᾽ Μ Ε : , Ἃ ΄ 
πολλήν, ἐσκέψατο εἰ εἴη ἴχνη ἀνθρώπων ἢ πρόσω 
«ς ἕ Ὧν, Ὁ ΄, 5 Ν Με; Ὁ Α «ο΄ 

ἡγούμενα ἢ ἐναντία. ἐπεὶ δὲ ἀτριβῆ ἑώρα τὴν ὁδόν, 

ἧκε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλεγεν: 48. Ἄνδρες, καλῶς 
»᾿ ΕΥ Ν , Ἁ Ν » ’ 7 

ἔσται, ἢν θεὸς θέλῃ: τοὺς γὰρ ἀνθρώπους λήσομεν 

ἐπιπεσόντες. ἀλλ᾽ ἐγὼ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, 

ὅπως, ἄν τινα ἴδωμεν, μὴ διαφυγὼν σημήνῃ τοῖς 

πολεμίοις" ὑμεῖς δ᾽ ἕπεσθε: κἂν λειφθῆτε, τῷ στίβῳ 
΄»- 4 Ὡ Φ ᾿κ Ἂ Ν " [4 τῶν ἵππων ἕπεσθε. ὑπερβάντες δὲ τὰ ὄρη ἥξομεν 

εἰς κώμας πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας. 

44, νίκα δ᾽ ἣν μέσον ἡμέρας, ἤδη τε ἦν ἐπὶ τοῖς 

ἄκροις καὶ κατιδὼν τὰς κώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς 

τοὺς ὁπλίτας καὶ ἔλεγεν: ἀφήσω ἤδη καταθεῖν τοὺς 
Χ ς Ψ » Ν ͵ Ὰ Ὰ » » Χ Ν 

μὲν ἱππέας εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰς 
, - ᾿ς ἘΧ; ς ΕῚ 7] γ΄, [2 κώμας. ἀλλ᾽ ἕπεσθε ὡς ἂν δύνησθε τάχιστα, ὅπως, 

ἐάν τις ὑφιστῆται, ἀλέξησθε. 45. ἀκούσας ταῦτα 
ς κ»- - ͵7 3 Ν οι ν ἃ » ,ὔ ὁ Ἐενοφῶν κατέβη ἀπὸ τοῦ ἵππου. καὶ ὃς ἤρετο, Τί 

" μὴ 
καταβαίνεις ἐπεὶ σπεύδειν δεῖ; Οἶδα, ἔφη, ὅτι οὐκ 
ΕῚ “- Γ “ Ἐ τῶν. « »“ “Ὁ »“Ἵ κ 

ἐμοῦ μόνου δέη᾽ οἱ δ᾽ ὁπλῖται θᾶττον δραμοῦνται καὶ 
ο ὟΝ Ἁ 5 Ν Χ ς “ . “ 

ἥδιον, ἐὰν καὶ ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι. 46. μετὰ ταῦτα 

ὥχετο καὶ Τιμασίων μετ᾽ αὐτοῦ ἔχων ἱππέας ὡς τετ- 

42. ἐσκέψατο [ἐν τῇ ὁδῷ, Β. Ρ. ἐν τ. ὁδ. οτη. ἃ. Ὁ. 6. ἐν τ. 
ὁδ. Κ. 

48. τοῖς ἄλλοις πολεμ. ἃ. Ὁ. --- εἰς [τὰς] κώμας, Κ. 
40. ἱππεῖς, ἃ. Ὁ. 6. Β. Ρ.; θοΙἢ ἴουπηΒ ἴῃ 1ῃ6 δοοιδβ. τᾶν 

6 ἀοίεπαεα οα Μϑ8. δυῦπουῖν .--- τριάκοντα : πεντήκοντα, 6. ἷι. 
1. Κ. 1. ἡ. --- ἄλλων, οι. 8. ἢ. σ. Ἢ. 1. Κ. 1.4. 
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ταράκοντα τῶν Ελλήνων. Ἐενοφῶν δὲ παρηγγύησε 
τοὺς εἰς τριάκοντα ἔτη παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων. 

εὐζώνους. καὶ αὐτὸς μὲν ἐτρόχαζε τούτους ἔχων, 
“ [ο ς 

Κλεάνωρ δ᾽ ἡγεῖτο τῶν ἄλλων “Ελλήνων. 47. ἐπεὶ 

δ᾽ ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν, Σ᾽ εύθης ἔχων ὅσον τριάκοντα 

ἱππέας προσελάσας εἶπε, Τάδε δή, ὦ Ἐενοφῶν, ἃ σὺ 
γ, " εν" ΠΥ Ν ᾿ ὙΠ" ε 
ἔλεγες" ἔχονται οἱ ἄνθρωποι' ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι οἱ 

ἱππεῖς οἴχονταί μοι ἄλλος ἄλλῃ διώκων καὶ δέδοικα 
μὴ συστάντες ἀθρόοι που κακόν τι ἐργάσωνται οἱ 

πολέμιοι, δεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καταμένειν τινὰς 

ἡμῶν" μεσταὶ γάρ εἰσιν ἀνθρώπων. 48. ᾿4λλ᾽ ἐγὼ 
, “ ς μ΄ - ᾿ - " ἌΝ Ἂγ », 

μέν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα καταλή- 

ψοόμαι' σὺ δὲ Κλεάνορα κέλευε διὰ τοῦ πεδίου 
ἊΝ Ἁ , Ἂν Ἂ “Δ 3 Ά Ν 

παρατεῖναι τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώμας. ἐπεὶ δὲ 
ταῦτα ἐποίησαν, συνηλίσθησαν ἀνδράποδα μὲν ὡς 

χίλια, βόες δὲ δισχίλιοι, καὶ ἄλλα πρόβατα μύρια. 
τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὐλίσθησαν. 

ΙΝ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ κατακαύσας ὁ Σ᾿ εύθης τὰς 
κώμας παντελῶς καὶ οἰκίαν οὐδεμίαν λιπών, ὅπως 

φόβον ἐνθείη καὶ τοῖς ἄλλοις οἷα πείσονται, ἂν μὴ 
“ » , , Χ Ἁ Ν Ἷ, » ΄ 

πείθωνται, ἀπήει πάλιν. 2. καὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέ- 
ς 

πεμψε διατίθεσθαι ᾿Ηρακλείδην εἰς Πέρινθον, ὅπως 

ἂν μισθὸς γένηται τοῖς στρατιώταις" αὐτὸς δὲ καὶ οἱ 

ἽἝλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. 

οἱ δ᾽ ἐκλιπόντες ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. 8. ἦν δὲ χιὼν 

πολλὴ καὶ ψῦχος οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο 

ΑΥ, ἐργάσονται, ἃ. ---- ἄλλῃ : ἀλλαχῇ, Κι. ---- οἱ πολέμιοι. Δεῖ 
δείδεο..).. Β.ΡῪῚΚ. 

48. και ἄλλ. : καί, οτῃ. ἃ. θ. ἢ. πρόβ. ἄλλα, Ὁ. 
2. ὅπως ἂν μισθός, ἃ. Ὁ. 6. ἂν, οι. 1).---- γένοιτο, Ὁ. 6. Ζ. Ρ. 
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ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο, καὶ ὁ οἶνος ἐν τοῖς ἀγγείοις, 

καὶ τῶν «Ελλήνων πολλῶν καὶ ῥῖνες ἀπεκαίοντο καὶ 
Χ Ν , “ 3 , δῳ0 « -“ 

ὦτα. 4. καὶ τότε δῆλον ἐγένετο οὗ ἕνεκα οἱ Θρᾶκες 

τὰς ἀλωπεκίδας ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς 
“ “ , 

ὠσί, καὶ χιτῶνας οὐ μόνον περὶ τοῖς στέρνοις ἀλλὰ 
"“ "“ ν 7 “Ὁ »" 

καὶ περὶ τοῖς μηροῖς, καὶ ζειρὰς μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ 
κ ᾽ » ΄, ΟῚ 

τῶν ἵππων ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ χλαμύδας. ὅ. ἀφιεὶς 
᾿ - 5 ἥ ΄ ΄, 5 Ν » » Ὡ 

δὲ τῶν αἰχμαλώτων ὁ Σ᾿ εύθης εἰς τὰ ὄρη ἔλεγεν ὅτι 
εἰ μὴ καταβήσονται καὶ πείσονται, ὅτι κατακαύσει 

καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ τὸν σῖτον, καὶ ἀπολοῦνται 

τῷ λιμῷ. ἐκ τούτου κατέβαινον καὶ γυναῖκες καὶ 

παῖδες καὶ οἱ πρεσβύτεροι: οἱ δὲ νεώτεροι ἐν ταῖς 
ὑπὸ τὸ ὄρος κώμαις ηὐλίζοντο. 6. καὶ ὁ Σεύθης 

Ἁ 5 ΄ ᾿: - “' “Ὁ [ -“ 

καταμαθὼν ἐκέλευσε τὸν Ἐενοφῶντα τῶν ὁπλιτῶν 

τοὺς νεωτάτους λαβόντα συνεπισπέσθαι. καὶ ἀνα- 
“- “ - , -“ ᾿] 

στάντες τῆς νυκτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν εἰς τὰς 
΄ Ν ς Ν - ἢ" ΄ εἶ 

κώμας. καὶ οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον" πλησίον γὰρ 

ἣν τὸ ὄρος" ὅσους δὲ ἔλαβε κατηκόντισεν ἀφειδῶς 

Σεύθης. 

7. ᾿Επισθένης δ᾽ ἦν τις ᾽᾿Ολύνθιος παιδεραστής, 
[ὰ ϑ9ὼχ -“ Ν ς ἥδ. » 7 »“ 

ὃς ἰδὼν παῖδα καλὸν ἡβάσκοντα ἄρτι πέλτην ἔχοντα 
͵ 2 7 Ἀ »-. “ 

μέλλοντα ἀποθνήσκειν, προσδραμὼν Ἐενοφῶντα 

8. ὁ οἶνος ὅ, 6. Ὁ. Β. Ρ. --- τῶν Ἕλλ. οἴῃ. ἃ. πολλῶν, 5.-- 
καὶ ῥῖνες : αἱ ῥῖνες, Ὁ. 

4. ἀλωπεκυίας, ἃ. ἀλωπεκίας, Ὁ. ΡΥΟΌΔΌΪν ἱπαϊοαίίησ ἀλω- 
πεκέας, Ἠετοάοῖαβ, ΥἼ]. 7ὅ., ἀηὰ [Ὁ 1ῃ6 ἴΌγπι σοιηρ. Ατἱδ- 
τορῆδηθ5, ΟἸουάβ, 1. 268 .--ξείρας, 4. 866. Πετγοά. ΥἹ1]. 76. --- 
ἀλλ᾽ οὐ : ἀλλὰ καί, Ὁ. 

δ. καταβ. καὶ οἰκήσονται, ἃ. ἴ). ἴῃ 5114 116Γ εἄ. καταβ. οἱἰ- 
κήσοντες, 1). ἴῃ ἐδ ἰαῦροι δά. δηά Κα. καταβ. [οἰκήσοντες], Β. 

ΟΡ; οἰκήσοντες, οπη. Ὁ. ἢ. -- σπείσονται; Ὁ. Ἡ. ---- καὶ πρεσβ. ἃ. Ὁ. 
ΕΠ -(αἢ).Ρ; 

Ο 
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ἱκέτευσε βοηθῆσαι παιδὶ καλῷ. 8. καὶ ὃς προσελ- 

θὼν τῷ Σεύθῃ δεῖται μὴ ἀποκτεῖναι τὸν παῖδα, καὶ 
ἴο ΄ “- Χ ’ Ν «Ψ ’ 

τοῦ ᾿Επισθένους διηγεῖται τὸν τρόπον, καὶ ὅτι λόχον 

ποτὲ συνελέξατο σκοπῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ εἴ τινες εἶεν 
Ι Ἃ, Ν Υ, οὶ ρὶ ἈΝ 5» ᾿ ς Ν 

καλοί, καὶ μετὰ τούτων ἣν ἀνὴρ ἀγαθός. 9. ὁ δὲ 

Σεύθης ἤρετο, Ἦ καὶ θέλοις ἄν, ὦ ᾿Επίσθενες, ὑπὲρ 

τούτου ἀποθανεῖν; ὁ δ᾽ εἶπεν ἀνατείνας τὸν τράχηλον, 
“ 3 ΄“ 

Παῖε, ἔφη-εἰ κελεύει ὁ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. 

10. ἐπήρετο ὁ Σεύθης τὸν παῖδα εἰ παίσειεν αὐτὸν 
.Σ » 5 , Ρ] Ε ,» “-“ » δ » ᾽ὔ 

ἀντ᾽ ἐκείνου. οὐκ εἴα ὁ παῖς; ἀλλ᾽ ἱκέτευε μηδέτερον 

κατακαίνειν. ἐνταῦθα ὁ ̓ Επισθένης περιλαβὼν τὸν 
“ - Ἷ " 7] -“ 

παῖδα εἶπεν, “Ὥρα σοι, ὦ Σεύθη, περὶ τοῦδέ μοι δια- 

μάχεσθαι: οὐ γὰρ μεθήσω τὸν παῖδα. 11. ὁ δὲ 

Σεύθης γελῶν ταῦτα μὲν εἴα" ἔδοξε δὲ αὐτῷ αὐτοῦ 

αὐλισθῆναι, ἵνα μὴ ἐκ τούτων τῶν κωμῶν οἱ ἐπὶ 

τοῦ ὄρους τρέφοιντο. καὶ αὐτὸς μὲν ἐν τῷ πεδίῳ 
ιν} Ἂ, »] , ς ν. »"ἴ “ » ᾿) 5 

ὑποκαταβὰς ἐσκήνου, ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἔχων τοὺς ἐπι- 

λέκτους ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ὄρος ἀνωτάτω κώμῃ, καὶ οἱ 

ἄχλοι “Ἕλληνες ἐν τοῖς ὀρεινοῖς καλουμένοις Θρᾳξὶ 

πλησίον κατεσκήνησαν. 

12. Ἔκ τούτου ἡμέραι οὐ πολλαὶ διετρίβοντο, καὶ 

οἱ ἐκ τοῦ ὄρους Θρᾷκες καταβαίνοντες πρὸς τὸν 

Σεύθην περὶ σπονδῶν καὶ ὁμήρων διεπράττοντο. 

7. ἱκέτευε, Ὁ. ἃ. Β. 

10. μηδ᾽ ἕτερον, Β. μηδὲ ἕτερον, Ρ. Κ. --- ἐνταῦθα δη, Ἀ. Β. 

ῬΡ. Κα. δή; οἵη. ἃ. Ὁ. 
11. μή: μηδ᾽, ἃ. Ὁ. ἃ, 6. Π. --- ὀρείοις, 6. Ὁ. Ρ. ὀρίοις, Ὁ. 6. 

ὁρίοις, ἃ. ἃ. 
λὼ οὐ: τέ, ἃ. ---- τόποις, ΟΙΆ. ἃ. Ῥ. ----σκηνῶμεν, ἃ. Ὁ. σκη- 

νοῖεν, Ρ.---ἐχυροῖς : ἑτέροις, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ. ἐχυρ. ἄν, Β. Ρ. Κ'. 

-- υτεγνοῖς, ἕ, ρ. ἢ. 1. Κ. 1. Ὁ. Β. Ρ. Κ. στενοῖς, ἴῃ οἴαῦ 

Μ55. 
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καὶ ὁ Ἐενοφῶν ἐλθὼν ἔλεγε τῷ Σ᾿ εύθῃ ὅτι ἐν πονη 

ροῖς τόποις σκηνῷεν καὶ πλησίον εἶεν οἱ πολέμιοι" 

ἥδιόν τ᾽ ἂν ἔξω αὐλίζεσθαι ἔφη ἐν ἐχυροῖς χωρίοις 

μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς στενοῖς ὥστε ἀπολέσθαι. 18. ὁ δὲ 
ΨΌ. δὰ » έ ᾿ « ΄ Υ͂ 5 ΓΙ 

θαῤῥεῖν ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν ὁμήρους παρόντας αὐτῷ. 
᾽ “ ᾿, Ἁ κι "» Ὁ“ 7 Υ 

ἐδέοντο δὲ καὶ τοῦ Ἐενοφῶντος καταβαίνοντές τινες 

τῶν ἐκ τοῦ ὄρους συμπρᾶξαί σφισι τὰς σπονδάς. 
. "», 6 ’ ᾿ ΜΓ ὦ ῳν. Κ ᾿ » “Ἂ Ν 

ὁ δ᾽ ὡμολόγει καὶ θαῤῥεῖν ἐκέλευε καὶ ἠγγυᾶτο μηδὲν 
᾽ ᾿ ᾿Ν ͵ 7 7, -ς- ς᾽ 

αὐτοὺς κακὸν πείσεσθαι πειθομένους Σ᾽ εύθη. οἱ ὃ 

ἄρα ταῦτ᾽ ἔλεγον κατασκοπῆς ἕνεκα. 
14. Ταῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο: εἰς δὲ τὴν ἐπι- 

»" ’ ΄ “4. « 

οὔῦσαν νύκτα ἐπιτίθενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὄρους οἱ 

Θυνοί. καὶ ἡγεμὼν μὲν ἣν ὁ δεσπότης ἑκάστης τῆς 
; 5. Χ Ν 3 » Ν ἈΓῸῸΝ , 

οἰκίας" χαλεπὸν γὰρ ἣν ἄλλως τὰς οἰκίας σκότους 

ὄντος ἀνευρίσκειν ἐν ταῖς κώμαις" καὶ γὰρ αἱ οἰκίαι 

κύκλῳ περιεσταύρωντο μεγάλοις σταυροῖς τῶν προ- 
, σ΄ ᾽ Ν δ᾽ ΜΔ δ Ἀ θ Ξ 5. βάτων ἕνεκα. 18. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο κατὰ τὰς θύρας 

“ « , 

ἐκάστου τοῦ οἰκήματος, οἱ μὲν εἰσηκόντιζον, οἱ δὲ 
- ΄ Μ Δν 3 ς » ΄ 

τοῖς σκυτάλοις ἔβαλλον, ἃ ἔχειν ἔφασαν ὡς ἀποκό- 

ψοντες τῶν δοράτων τὰς λόγχας, οἱ δ᾽ ἐνεπίμπρασαν, 
ἃ μ»- “- ᾽ Ν “ :] ΄ ἫΝ 

καὶ Ἐενοφῶντα ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον 

ἀποθνήσκειν, ἢ αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐ- 

τόν. 16. καὶ ἤδη τε διὰ τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ; 
Ν ἷΝν ΄ “΄ Ἁ ““ » " 

καὶ ἐντεθωρακισμένοι οἱ περὶ Ξενοφῶντα ἔνδον ἦσαν 
ἀσπίδας καὶ μαχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες, καὶ Σ᾿ ιλα- 

γὸς Μακέστιος ἐτῶν ἤδη ὡς ὀκτωκαίδεκα ὧν σημαΐίνε; 

14. ἑκάστ. οἰκίας, 41} Ἔχοορί ὃ. ἀ. 
15. ἑκάστ. οἶκ. 811 Ἔχεορρῖ ἃ. Ὁ. ---ὄ ἔχειν : ἄρχειν, ἃ. Ὁ. ἃ. 
16. τὸν Ξενοφ. ἃ. Β. --- ἤδη, οι. Ρ. Κὶ. 
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τῇ σάλπιγγι: καὶ εὐθὺς ἐκπηδῶσιν ἐσπασμενοι τὰ 

ξίφη καὶ οἱ ἐκ τῶν ἄλλων σκηνωμάτων. 17. οἱ δὲ 

Θρᾷκες φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρόπος ἣν αὐτοῖς, 
, ἐὰ Ἂ , Ἅ, 3». οὕς 

ὄπισθεν περιβαλλόμενοι τὰς πέλτας" καὶ αὐτῶν 
ς “4 Νὴ ᾿ 3 ΄ ͵ὔ] 

ὑπεραλλομένων τοὺς σταυροὺς ἐλήφθησάν τινες κρε- 

μασθέντες ἐνεχομένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς. 
ς Χ Ν ᾿} [4 4 Ὁ 3 ΄ ς Ν 

οἱ δὲ καὶ ἀπέθανον διαμαρτόντες τῶν ἐξόδων" οἱ δὲ 

“Ἑλληνες ἐδίωκον ἔξω τῆς κώμης. 18. τῶν δὲ Θυ- 

νῶν ὑποστραφέντες τινὲς ἐν τῷ σκότει τοὺς παρατρές 
οὐ ΞΜ τ ΣΝ ἀλὰ,". τα 

χοντας παρ᾽ οἰκίαν καιομένην ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς 

ἐκ τοῦ σκότους" καὶ ἔτρωσαν ᾿]ερώνυμόν τε καὶ Εὐο- 
δέα λοχαγὸν καὶ Θεογένην “οκρὸν λοχαγόν' ἀπέθανε 

δὲ οὐδείς: κατεκαύθη μέντοι καὶ ἐσθής τινων καὶ 

σκεύη. 19. Σ᾿ εύθης δὲ ἧκε βοηθήσων σὺν ἑπτὰ ὑπ- 

πεῦσι τοῖς πρώτοις, καὶ τὸν σαλπιγκτὴν ἔχων τὸν 
Θρᾷκιον. καὶ ἐπείπερ ἤσθετο, ὅσονπερ χρόνον 
᾽ ͵, Ν . Χ , ἢ , 3. 8 
ἐβοήθει, τοσοῦτον καὶ τὸ κέρας ἐφθέγγετο αὐτῷ" 
ὥστε καὶ τοῦτο φόβον συμπαρέσχε τοῖς πολεμίοις. 
ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν, ἐδεξιοῦτό τε καὶ ἔλεγεν ὅτι οἴουτο 

. ἴω - Ἃ ς ΄ 

Τεθνεῶτας πολλοὺς εὑρήσειν. 

20. ᾿Εκ τούτου ὁ Ἐενοφῶν δεῖται τοὺς ὁμήρους τε 
2 ΄σ “ Ν 2 Χ Ἂ, "" ἢ ΄ αὐτῷ παραδοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὄρος εἰ βούλεται συ- 

στρατεύεσθαι: εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐᾶσαι. 21. τῇ οὖν 
ς , 3 «ς 7ὕ δὴ ς γιὸ 

ὑστεραίᾳ παραδίδωσιν ὁ Σεύθης τοὺς ὁμήρους, πρεσ- 

17. ὑπερβαλλομένων, ἃ. Ὁ. --- ἐνγισχομ. .«.«.« ἐν τοῖς, ΒοΙη6. 
Μ|585., πα Καὶ. ψ ἢ [ἐν] (Πυ8. 

18. καὶ Ἑὐοδ. ἃ. Ὁ. καὶ Εὐοδ. τὸν λοχ. ἀ. ἢ. Ῥ. κ. ᾿Ενοδίαν᾽ 
τὸν λοχ. ΚΑ. καὶ, οπι. Ὁ). ---ἰ δὲ] Λοκ. [τὸν] λοχ. Β. ἀπα Κα, 
ἰτπουΐ [ 1. 

19. βοηθῶν, ἃ. ---- εὑρήσειν, ἃ. Ὁ. ἃ. ΤΠ οἵπον Μ85. εὑρίσ-. 
“ς}} 
Κειν., 
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ἤ ᾽ν ΝΥ Ὰ Ι ς Ε ᾿ 

βυτέρους ἄνδρας ἤδη, τοὺς κρατίστους, ὡς ἔφασαν 

τῶν ὀρεινῶν, καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν τῇ δυνάμει. ἤδη 
δὲ “. ᾿ ἥ ΄ ς 4 :] Ἃ ἐ εἶχε καὶ τριπλασίαν δύναμιν ὁ Σ᾽ εύθης: ἐκ γὰρ 

“ ᾽ “ » ΄ ἃ 4 ε 4 Ἀ 

τῶν ᾿Οδρυσῶν ἀκούοντες ἃ πράττοι ὁ Σ᾽ εὔθης πολλοὶ 
7, , εονχι ΝΑ Ν 

κατέβαινον συστρατευσόμενοι. 22. οἱ δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ 

εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς 
δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππεῖς, καταβάντες ἱκέ- 

τευον σπείσασθαι, καὶ πάντα ὡμολόγουν ποιήσειν 
καὶ τὰ πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. 28. ὁ δὲ Σ᾿ εύθης 
καλέσας τὸν Ἐενοφῶντα ἐπεδείκνυεν ἃ λέγοιεν, καὶ 
οὐκ ἔφη σπείσασθαι. εἰ Ἐενοφῶν βούλοιτο τιμωρή- 

σασθαι αὐτοὺς τῆς ἐπιθέσεως. 24. ὁ δ᾽ εἶπεν, λλ 

ἔγωγε ἱκανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἔχειν, εἰ οὗτοι 
»“ Μ ᾽ ᾽ ’ ,ὔ , 

δοῦλοι ἔσονται ἀντ᾽ ἐλευθέρων. συμβουλεύειν μέν 
3» » “Ὁ Ν 3 ς ͵ , Ἁ 

τοι ἔφη αὐτῷ τὸ λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς 

δυνατωτατους κακόν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας οἴκο 

ἐᾶν. οἱ μὲν οὖν ταύτῃ πάντες δὴ προσωμολόγουν 
Υ. Ὑπερβάλλουσι δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυζαντίου 

Ὁ » μ ΄, ’ - ὩΦ 9. “Ὁ » 7, 

Θρᾷκας εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον" αὕτη δ᾽ ἣν οὐκέτι 

ἀρχὴ Μαισάδου, ἀλλὰ Τήρους τοῦ ᾿Οδρύσου, ἀρ- 
ὦ ἢ »“ 

χαίου τινος. 2. καὶ ὁ Ἡρακλείδης ἐνταῦθα ἔχων 
Ἁ Ἀ [.] , - Ν , 4 Χ 

τὴν τιμὴν τῆς λείας παρῆν. καὶ Σ᾽ εύθης ἐξωγαγὼν 
, 4 Ἁ 7 » μ᾽ “" , » δ 85 ζεύγη ἡμιονικὰ τρία, οὐ γὰρ ἣν πλείω, τὰ δὲ ἄλλα 

βοϊκά, καλέσας Ἐενοφῶντα ἐκέλευε λαβεῖν, τὰ δὲ 

21. ὀρειτῶν, ἴ. σ. ἢ. Α. ὀριτῶν, 8. Ὁ. --- πράττει, ἃ. Ὁ. Β. 
22. καταβάντων, ἃ. ᾿ 
28. οὐκ ἄν, Β.- Ρ. Κ. ἄν, οἵ. ἃ. Ὁ. --- σπείσασθαι, 4. Β. 

σπείσεσθαι, Ῥ. ΨΚ. οὐκ ἔφ. σπείσεσθαι, 1). 
24, ταύτῃ : ταῦτα, ἃ. 
1. Τήρους, ἃ. Ὁ. ἀ. ῃ. Τήρου, Ῥ. 
ΠΝ κα, ἃ: ἢ οἱ. Κὶ "βοεικά; ὃ: Β. ῬΕῚ, 
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ἄλλα διανεῖμαι τοῖς στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. 8. 
»"- ω Ἀ 53 ΕῚ ν νΝ » Ρ “- Ν [ 

Ξενοφῶν δὲ εἶπεν, ᾿Εμοὶ μὲν τοίνυν ἀρκεῖ καὶ αὖθις 
λαβεῖν: τούτοις δὲ τοῖς στρατηγοῖς δωροῦ οἱ σὺν 
) ῳ) ΄ Ἁ “Ὁ Ν “ “ 

ἐμοὶ ἠκολούθησαν καὶ λοχαγοῖς. 4. καὶ τῶν ζευγῶν 

λαμβάνει ἕν μὲν Τιμασίων ὁ ΖΔαρδανεύς, ἕν δὲ Κλε- 
7, ΓΔ 6 0) 7 Δ ᾽ν ᾿ δὺ 5» ,ὔ Ν 

άνωρ ὁ ᾿Ορχομένιος, ἕν δὲ Φρυνίσκος ὁ ᾿Αχαιός" τὰ 

δὲ βοϊκὰ ζεύγη τοῖς λοχαγοῖς κατεμερίσθη. τὸν δὲ 

μισθὸν ἀποδίδωσιν ἐξεληλυθότος ἤδη τοῦ μηνὸς 
) ἥ [ δια ς « Δ ε , 57 [τ 

εἴκοσι μόνον ἡμερῶν' ὁ γὰρ ᾿Ηρακλείδης ἔλεγεν ὅτι 

οὐ πλεῖον ἐμπολήσαι. ὅ. ὃ οὖν Ἐενοφῶν ἀχθεσθεὶς 
3 ἢ , δ ᾿ς ᾽ ς 

εἶπεν ἐπομόσας, Ζοκεῖς μοι, ὦ ᾿Ηρακλείδη, οὐχ ὡς 

δεῖ κήδεσθαι Σ᾿εύθου εἰ γὰρ ἐκήδου, ἧκες ἂν φέρων 

πλήρη τὸν μισθὸν καὶ προσδανεισάμενος, εἰ μὴ 

ἄλλως ἐδύνω, καὶ ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἱμάτια. 

6. ᾿Εντεῦθεν ὁ Ηρακλείδης ἠχθέσθη τε καὶ ἔδεισε 

μὴ ἐκ τῆς Σ᾽ εύθου φιλίας ἐκβληθείη, καὶ, ὅ,τι ἐδύνατο 
» δ ΄ “ «ς , »- “ Ἷ Ν 

ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας Ἐενοφῶντα διέβαλλε πρὸς 
, ς Ν Ἄ “Ὁ μ- “ 3 "4 

Σεύθην. 7. οἱ μὲν δὴ στρατιῶται Ἐξενοφῶντι ἐνεκά- 

λοὺυν ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μισθόν᾽ Σ᾿ εύθης δὲ ἤχθετο 
ο ἴν , Ὁ Ψ ΄ αὐτῷ ὅτι ἐντόνως τοῖς στρατιώταις ἀπήτει τὸν 

“ Ν , Χ ϑιυ “ἃ ϑνα, ς 2 Ν 

μισθόν. 8. καὶ τέως μὲν ἀεὶ ἐμέμνητο ὡς ἐπειδὰν 
ἐπὶ θάλατταν ἀπέλθῃ παραδώσει αὐτῷ Βισάνθην 

Χ 2 ον ΄ ω 3 Ἁ Χ ΄ [ο͵ , 

καὶ Γάνον καὶ Νέον τεῖχος" ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου 

8. δὲ [τάδ᾽ εἶπεν, Β. Ρ. Καὶ. 
4. φρυνίσκος : φίληξ, ἃ. Ὁ. ἃ. 6.--- ἐμποδῆσαι, ἃ. ἐμπωλῆσαι, 

τηοϑύ ΜΙ 55. 
ὅ. μή γ᾽, Β. Ῥ.---τὰ ἑαυτοῦ, Β. Ρ. Κ. 
7. δή: οὖν, 6. 
8. ἀπέλθῃ, ἃ. Ὁ. 6. .««.θοις {Π6 τοβί.--- παραδώσειν, ἃ. Ὁ. Β. 

Ρ. Κ᾿. Οομρ. Π. 4, 2ὅ. πὰ ΥἹΙ. 1, 29. παραδώσοι, ἢ), }).. 
οοτοσωῳ, τ 5.1. Εν]. πε τέσει [80 ΤΟΒΙΣ 

ῳὐϑϑνυὸ, ῥΑῤου ον προ ἦς, ἐὺς δειξε πα: ΓΆΥΣα κα Ἐπ .4}.13. τοῦτα 

ὡ “ἂὦἡ 



Υ͂. 9-131] ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ὙΠ]. 29 
» Ἁ » , 2 « Ἁ ς , 

οὐδενὸς ἔτε τούτων ἐμέμνητο. ὁ γὰρ ᾿Ηρακλείδης 

καὶ τοῦτο διεβεβλήκει ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη 

παραδιδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι. 
9. ᾽Εκ τούτου ὁ μὲν Ἐενοφῶν ἐβουλεύετο τί χρὴ 

- » “ .Ἀ» 5 ΄ τ «ς πνε 

ποιεῖν περὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι: ὁ δ᾽ “Ἥρα- 
΄, » Ἃ Ἁ ΕΝ Ἁ Ἀ 

κλείδης εἰσαγωγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς 
᾽ὔ ,ὔ ε , Ρ] ᾿ [τ ᾽ Χ ΕΝ 9 Σεύθην λέγειν τε ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι οὐδὲν ἂν ἧττον 
-“ ͵΄ “ ἴω ’ 

σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε 

μισθὸν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων 

παρέσεσθαι δυοῖν μηνοῖν, καὶ συστρατεύεσθαι ἐκέ- 
΄, 53 ᾽ 

λευε. 10, καὶ ὁ Τιμασίων εἶπεν, ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν 
50. , ἴω ᾿ ΄ 9 οὐδ᾽, ἂν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλῃ εἶναι, στρατευ- 

Ι εν " »- “- Ν ἙΝ 7 Ἀ 8 

σαίμην ἂν ἄνευ Ἐενοφῶντος. καὶ ὁ Φρυνίσκος καὶ ὁ 
Ἢ , “ “ Κλεάνωρ συνωμολόγουν τῷ Τιμασίωνι. 

Ε “ ς 4, , «ς 

11. ᾿Εντεῦθεν ὁ Σεύθης ἐλοιδόρει τὸν ᾿Ηρακλείδην 
[ 3 7 Χ μ- “Ὁ 2 Ἂν 7 

ὅτι οὐ παρεκάλει καὶ Ἐενοφῶντα. ἐκ δὲ τούτου 
“ Ψ Ἧ “ «ς Ν λ σδιεε 

παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. ὁ δὲ γνοὺς τοῦ .Ηρα- 

κλείδου τὴν πανουργίαν ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλ- 

λειν πρὸς τοὺς ἄλλους στρατηγούς, παρέρχεται λα- 
βὼν τούς τε στρατηγοὺς πάντας καὶ τοὺς λοχαγούς. 

12. καὶ ἐπεὶ πάντες ἐπείσθησαν, συνεστρατεύοντο 
Ἁ 3 “ 2 “,. δὲ ᾿ς , Ν “- 

καὶ ἀφικνοῦνται ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν Πόντον διὰ τῶν 
7 , “ » Χ 

Ἀπελινοφάγων καλουμένων Θρᾳκῶν εἰς τὸν Σ᾽ αλμυ- 
ἤ “ Ρ] ᾽ν Πὲ -“ "» 

δησσόν᾽ ἔνθα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεουσῶν νεῶν 
Χ 2 7 Ἁ 5 , 7 ΄ 

πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι' τέναγος γαρ 

ἐστιν ἐπὶ πάμπολυ τῆς θαλάττης. 18. καὶ οἱ Θρᾷ- 

9. ὑπισχνεῖται, ἃ. Ὁ. Β. Κ. --- ἐντὸς ὀλίγ. Ὁ. Κα. [ἐντὸς ὀλ. 
Β. Ῥ. ἐντός, οτη. ἃ. 

11. παρακαλεῖ, Ρ. Κ. 
12. ἁλμυδησσόν, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. --- νηῶν, Β, 
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κες οἱ κατὰ ταῦτα οἰκοῦντες στήλας ὁρισάμενοι τὰ 
» - Ἃ Σ Υ “ ἤ ᾿ς ᾿ 

καθ᾽ αὑτοὺς ἐκπίπτοντα ἕκαστοι ληίζονται: τέως δὲ 
» Αι ιν Ἷ, ᾿ς ᾿, ἣν ἰ- » 

ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζοντας πολλοὺς ὑπ 

ἀλλήλων ἀποθνήσκειν. 14. ἐνταῦθα εὑρίσκονται 

πολλαὶ μὲν κλῖναι, πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ 

βιβλοι γεγραμμέναι, καὶ τἄλλα πολλὰ ὅσα ἐν ξυλί- 

νοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγουσιν. ἐντεῦθεν ταῦτα 
καταστρεψάμενοι ἀπήεσαν πάλιν. 16. ἔνθα δὴ 

Σεύθης εἶχε στράτευμα ἤδη πλέον τοῦ ᾿Ελληνικοῦ' 

ἔκ τε γὰρ ᾿Οδρυσῶν πολὺ ἔτι πλείους καταβεβή- 

κεσαν καὶ οἱ ἀεὶ πειθόμενοι συνεστρατεύοντο. κατ- 

ηυλίσθησαν δ᾽ ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυβρίας ὅσον 
Ἢ ΄ » , »"“ 4 

τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς θαλάττης. 16. 
Ἃ Ν }] Ι 2 , Χ Ν δ και μισθὸς μὲν οὐδείς πω ἐφαίνετο πρὸς δὲ τὸν 

Ὁ Γ, “ ᾿ς ΄ 

Ἐενοφῶντα οἵ τε στρατιῶται παγχαλέπως εἶχον, ὅ 
4 3 , ᾿ ᾿ Ψ 3 » δ , 

τε Σ᾽ εύθης οὐκέτι οἰκείως διέκειτο, ἀλλ᾽ ὁπότε συγ- 

γενέσθαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλθοι, πολλαὶ ἤδη ἀσ- 
, 3 , 

χολίαι ἐφαίνοντο. 
Ρ] , ἴω ΄ Ἂ, » ,ὔ “ 

ΝΙ. Ἔν τούτῳ τῷ χρόνῳ σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν 
“ ἴω [2 

ὄντων ἀφικνοῦνται Χαρμῖνός τε ὁ Μάκων καὶ Πολύ- 

γικος πταρὰ Θίβρωνος. καὶ λέγουσιν ὅτι Δακεδαιμο- 

γίοις δοκεῖ στρατεύεσθαι ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ 
Θίβρων ἐκπέπλευκεν ὡς πολεμήσων, καὶ δεῖται ταύ- 

της τῆς στοατιᾶς, καὶ λέγει ὅτι δαρεικὸς ἑκάστῳ 

18. τέως δὲ ἐλέγοντο. . «ἅρπαζοντες πολλοί, ϑοπ Μ͵55. Β.Κ, 
14. εὑρίσκοντο, ἃ. ἀ. 6. ἢ). Β. Ρ. Κ. εὑρίσκονται, [8 οΟἵΠΟΓ 

Μ58»5. 
1. ἀφικνεῖται, ἃ. Ὁ. Β. Ρ.---Οὐϑίβρωνος. ... Θίβρων, 1Π6 [ὈΓΠῚ8 

οἴετεά ὃν 1η6 θείίον Μ55. Θίμβρωνος. «Θίμβρων, ΓΘ ΤΠΕΓΟΪΥ͂ 
ΘΌΡΠΟΩΪΟ νΑ.16 168. 
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ἔσται μισθὸς τοῦ μηνός, καὶ τοῖς λοχαγοῖς διμοιρία, 
τοῖς δὲ στρατηγοῖς τετραμοιρία. ἃ. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον οἱ 

«ακεδαιμόνιοι, εὐθὺς ὁ Ἡρακλείδης πυθόμενος ὅτι 
ἐπὶ τὸ στρά ἥ λέγει τῷ Σεύθῃ ὅ ἐχ» ὁ στράτευμα ἥκουσι λέγει τῷ Σεύθῃ ὅτι κά 

λιστον γεγένηται οἱ μὲν γὰρ Δακεδαιμόνιοι δέονται 
Γα ’, Ἃ ἃ » , ; » Χ Ν 

τοῦ στρατεύματος, σὺ δὲ οὐκέτι δέῃ: ἀποδιδοὺς δὲ 

τὸ στράτευμα χαριεῖ αὐτοῖς, σὲ δὲ οὐκέτι ἀπαιτή- 
Χ ͵ » » :; ,ὔ » “ , 

σουσι τὸν μισθόν, ἀλλ᾽ ἀπαλλάξονται ἐκ τῆς χώρας. 

ὃ. ἀκούσας ταῦτα ὁ Σ᾽ εύθης κελεύει παράγειν: καὶ 

ἐπεὶ εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσιν, ἔλεγεν ὅτι 

τὸ στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καὶ σύμμαχος 
“- ΄ Ἂ » λ᾿ 3 Ἂν ΄ ἃ ) , - εἶναι βούλεται, καλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξενίᾳ: καὶ ἐξέ- 

γιζε μεγαλοπρεπῶς. Ἐξενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει, οὐδὲ 
-“ ἐς »" » ἣν 3 ’ δὴ 

τῶν ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. 4. ἐρωτώντων δὲ 
ν “ Ἃ δεν " »- “ » ΄ τῶν Δακεδαιμονίων τίς ἀνὴρ εἴη Ἐενοφῶν, ἀπεκρί- 

Ὁ δ λ 5 »Μ » , ῇ 

νατο ὅτι τὰ μὲν ἄλλα εἴη οὐ κακὸς, φιλοστρατιώτης 

δέ" καὶ διὰ τοῦτο χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ. καὶ οἱ εἶπον. 
ἥν 6 

᾿Αλλ᾽ ἢ δημαγωγεῖ ὁ ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας ; καὶ ὁ .Ηρα- 
3 ᾽ 

κλείδης, Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. ὅ. Ἀρ᾽ οὖν, ἔφασαν. 
Ἁ Ἄς. δὰ .( . 4 Χ “ 5 ΦΑεΥ ς ἌΧΧ 

μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώσεται περὶ τῆς ἀπαγωγῆς; 

ἢν ὑμεῖς, ἔφη ὁ “Ηρακλείδης, συλλέξαντες αὐτοὺς 
“-“ 2 , 

ὑποσχῆσθε τὸν μισθόν, ὀλίγον ἐκείνῳ προς σχόντες 
ΕἾ »“ Ἃ ς -“" ων Ἂν » 5, 

ἀποδραμοῦνται σὺν ὑμῖν. 6. Πῶς οὖν ἄν, ἔφασαν. 

2, χαριῇ, ἃ. Ὁ.---ἀπαιτήσονται, 6. Β. 
ὃ. καλεῖ δέ, Ὁ. καλεῖται, ἃ. ἴ. 5.--- ξενίᾳ, ἃ. 1. ξένια [ῃὴ6 ΟἸΠΕΥ 

Μ55. δπὰ Κυῦρ.: Ὀοΐῃ ἀβᾶρθβ ἃ οουσθοῖ. ἐπὶ ξένια ἴῃ {Π6 
ΤΉΔΓΌ]6 οὗ Στράτων, 886 ΒορΟΚΉ, [ηβουρ. Ρ. 126., ἃπα α͵βὸ 
.128. 

; ὅ. περί, οἵη. ἃ. Ὁ. 6. Ρ. Κ. ψῆο τοίευβ τὸ ἼΠπαογα. [. 186.--- 
ἀγωγῆς, ἃ. Ὀ.--- ἐκείνῳ : ἐν πόνῳ, ἃ. ἃ. 6. --- παρασχόντες, ΒΟΙΏΘ 
Μ55. προσχόντες, [). Β. Ρ. 

οὸο 
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ἡμῖν συλλεγεῖεν ; Αὔριον ὑμᾶς, ἔφη ὁ .Ηρακλείδης, 
δ, Ἅ»᾿ Ν 3 ΄ "ἶ 9. », “ 3 ᾿, πρωὶ ἄξομεν πρὸς αὐτούς" καὶ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἐπειδὰν 

΄ ἴω ὔ [ο͵ 

ὑμᾶς ἴδωσιν, ἄσμενοι συνδραμοῦνται. αὕτη μὲν ἡ 
ε , σ΄“ δ 

ἡμέρα οὕτως ἔληξε. 
- ΠΡ ὃ ς ἢ » 3: ὧν Χ ΄ὔ ς ᾿ ΄. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἄγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς 

“Δάκωνας Σ᾿ εύθης τε καὶ ᾿Ηρακλείδης, καὶ συλλέγεται 
« ἥς Ἁ Χ , 5 , [γι 

ἡ στρατιά. τὼ δὲ Μάκωνε ἐλεγέτην ὅτι “ακεδαιμο- 
, Ὁ “ ΄ [οὶ ε “Ὁ »" ΄ 

γίοις δοκεῖ πολεμεῖν Τισσαφέρνει τῷ ὑμᾶς ἀδική- 

σαντι ἢν οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν, τόν τε ἐχθρὸν τιμωρή- 

σεσθε καὶ δαρεικὸν ἕκαστος οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν, 

λοχαγὸς δὲ τὸ διπλοῦν, στρατηγὸς δὲ τὸ τετραπλοῦν. 
Ν ς “ "“ 7 » ν᾿ Ν 42 }Ἃ ἢ 

ὃ. καὶ οἱ στρατιῶται ἄσμενοί τε ἤκουσαν καὶ εὐθὺς. 
δ... ἢ ΄ [ο ᾿] ἕ ὋΝ "», ᾿ 

ἀνισταται τις τῶν ᾿Αρκάδων τοῦ Ξενοφῶντος κατη- 

γορήσων. παρῆν δὲ καὶ Σεύθης βουλόμενος εἰδέναι 
Μ 

τί πραχθήσεται, καὶ ἐν ἐπηκόῳ εἱστήκει ἔχων ἑρμη- 

νέα" ξυνίει δὲ καὶ αὐτὸς ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα. 9. 

ἔνθα δὴ λέγει ὁ ᾿άρκάς, ᾿Αλλ’ ἡμεῖς μέν, ὦ “ακεδαι- 
7 Χ , ΕῚ Φ 3 Ὁ ἐν ᾽ λ με ω 

μόνιοι, καὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ᾽ ὑμῖν, εἰ μὴ Ἐενοφῶν 

ἡμᾶς δεῦρο πείσας ἀπήγαγεν, ἔνθα δὴ ἡμεῖς μὲν τὸν 
“ Ν Ἕ; ’ 

δεινὸν χειμῶνα στρατευόμενοι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν 
, ΄ 

οὐδὲν πεπαύμεθα' ὁ δὲ τοὺς ἡμετέρους πόνους 
3, Ν 7 3 Ὁ Ν γὰ" , ξ “Ὁ 

ἔχει" καὶ Σεύθης ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ πεπλούτικεν, ἡμᾶς 
“ ΄ ῇ Φ “Ὁ δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισθόν: 10. ὥστε ὅ γε πρῶτος 

, 5. ΑΝ, Χ » - » ͵ λ λέγων ἐγὼ μὲν εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευσθέντα καὶ 
“ “Ὁ »“ εἶ " 

δόντα δίκην ὧν ἡμᾶς περιεῖλκε, καὶ τὸν μισθὸν ἂν 
ω -“ ῇ Μ 

μοι δοκῶ ἔχειν καὶ οὐδὲν ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις ἀχ- 

9... ἐνθάδε γε ἡμεῖς, Β.--- πεπαύμεθα : πεπάμεθα, ϑίθρ απ. 
Β. Κ-.---πεπλούτικεν, ϑίαρἢ. πεπλούτηκεν, ΜΙ55. 

10. οὐδὲν ἐπί, ἃ. ἃ. ἢ. ᾳ. οὐδὲν ἔτι, Ὁ. Β. Ῥ. οὐδὲν ἂν ἔτι, 
βεοῖιο ΜΝ. 
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θεσθαι. μετὰ τοῦτον ἄλλος ἀνέστη ὁμοίως καὶ 
͵ “ὦ . Ὁ ἄλλος. ἐκ δὲ τούτου Ἐενοφῶν ἔλεξεν ὧδε. 

11. Ἀλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδο- 
γῇ Ρι ; ᾿ ᾽ κα δ. νὰ " . » 

κἂν δεῖ, ὁπότε γε καὶ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ᾧ 
πλείστην προθυμίαν ἐμαυτῷ γε δοκῶ συνειδέναι περὶ 

-“ ͵ , 7 

ὑμᾶς παρεσχημέγος. ἀπετραπόμην μέν γε ἤδη 
! 

οἴκαδε ὡρμημένος, οὐ μὰ τὸν Δία οὔτοι πυνθανόμενος 
«ς “ 3 ΄ ᾽ Ν “Ὁ » ΄ 5 ) ͵ 

ὑμᾶς εὖ πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούων ἐν ἀπόροις 

εἶναι, ὡς ὠφελήσων εἴ τι δυναίμην. 12. ἐπεὶ δὲ 

ἦλθον, Σεύθου τουτουὶ πολλοὺς ἀγγέλους πρὸς ἐμὲ 

πέμποντος καὶ πολλὰ ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμι 

ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρησα 

ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἦγον δὲ ὅθεν ὠόμην 
, ᾧ. (δὰ δλλυνι ᾽ ᾿ ἢ ἣ - ᾿ 

τάχιστ᾽ ἂν ὑμᾶς εἰς τὴν Ἀσίαν διαβῆναι. ταῦτα 
᾿ Ν , : ΨΕ, δι ἡ -Ὸ ) “- »Μ 

γὰρ καὶ βέλτιστα ἐνόμιζον ὑμῖν εἶναι, καὶ ὑμᾶς ἤδειν 
ἅ: ἃ ! 

βουλομένους. 18. ἐπεὶ δ᾽ ᾿ἀρίσταρχος ἐλθὼν σὺν 
τριήρεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν ἡμᾶς, ἐκ τούτου, ὅπερ 

εἰκὸς δήπου ἣν, συνέλεξα ὑμᾶς, ὅπως βουλευσαίμεθα 

ὅ,τι χρὴ ποιεῖν. 14. οὐκ οὖν ὑμεῖς ἀκούοντες μὲν 

Ἀριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς Χεῤῥόνησον πορ- 
4 ΡῚ , Ἁ ͵ Υ ς “ 

εύεσθαι, ἀκούοντες δὲ Σεύθου πείθοντος ἑαυτῷ σιυ»- 
Ὰ ΄ ε » , Ἁ ἢ ὁ 

στρατεύεσθαι, πάντες μὲν ἐλέγετε σὺν Σ᾿ εύθῃ ἰέναι, 
7] - ὅκ 

πάντες δ᾽ ἐψηφίσασθε ταῦτα: τί οὖν ἐγὼ ἐνταῦθα 
γὼ "Ἁ » Ἁ φ »" " - δι κῶν 0. 7 

ἠδίκησα ἀγαγὼν ὑμᾶς ἔνθα πᾶσιν ὑμῖν ἐδόκει; 18. 

11. ἀλλὰ... .«. δεῖ, ΒέοΌεοιι5, ΠΠ. ᾿. 40θ.---καὶ ἐγὼ νῦν, Ὠ. Ρ. 
Κ. ἐγώ, οἵ. ἃ. Ὁ. α.--- οὐ, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ., 1η6. οἵμεῦ Μϑ58. ομηῖτ 
1ϊ.---- οὔτοι, α. Ὁ. οὔτι, Κ. 

12. ἦγον : ἦκον, ἃ. ἧκον, Ὁ. ἀ. 6. ἢ. 
19. βουλευσόμεθα, ἃ. βουλευσώμεθα, ἴ. κα. Ἡ. ἱ. Κ-1. Α. 
14. οὔκουν... . «ταῦτα Εἴ τι... ἐδόκει, εἴπατε. Καὶ. 
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' 
ἐπεί γε μὴν ψεύδεσθαι ἤρξατο Σεύθης περὶ τοῦ 
μισθοῦ, εἰ μὲν ἐπαινῶ αὐτόν, δικαίως ἄν με καὶ 

αἰτιῷσθε καὶ μισοῖτε: εἰ δὲ πρόσθεν αὐτῷ πάντων 
΄ " Ἃ “ , ᾿« Γ ᾽ 

μάλιστα φίλος ὧν νῦν πάντων διαφορώτατός εἰμι, 
[ων Εν », “ ς ἴω ς 4 5 ΝΥ ΄, ἡ 3 

πῶς ἂν ἔτι δικαίως ὑμᾶς αἱρούμενος ἀντὶ Σ᾽ εύθου ὑφ 

ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι περὶ ὧν πρὸς ποῦτον διαφέρομαι, 
16. ἀλλ᾽’ εἴποιτε ἂν ὅτι ἔξεστι καὶ τὰ ὑμέτερα 
» Ν ,ὕ ΄, ΠῚ 5 α ΡΟ, 
ἔχοντα παρὰ Σ᾿ εύθου τεχνάζειν. οὐκ οὖν δῆλον τοῦτό 

“ Ὑ » δὰ δ Κὺ Ξ 2 Ὁ“ 3. ἢ 

γε ὅτι εἴπερ ἐμοὶ ἐτέλει τι Σ᾿ εύθης, οὐχ οὕτως ἐτέλει 
Χ δ χὰ 3 ἂν “ -Ὁ ᾿Ν “ ΒΡ δ τ᾿ 

δήπου ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη στεροῖτο καὶ ἄλλα ὑμῖν 
! 5 ἀποτίσειεν ; ἀλλ᾽ οἶμαι εἰ ἐδίδου, ἐπὶ τούτῳ ἂν ἐδίδου 

“ 9 ᾿Ν Χ ων Ἁ 3, , Ὁ ““ Ν -“ 

ὅπως ἐμοὶ δοὺς μεῖον μὴ ἀποδοίη ὑμῖν τὸ πλεῖον. 

17. εἰ τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα 
δὴ “ - 

μάλα ματαίαν ταύτην τὴν πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν 

ποιῆσαι, ἐὰν πράττητε αὐτὸν τὰ χρήματα. δῆλον 
δ » “Ὁ 

γὰρ ὅτι Σ᾽ εύθης, εἰ ἔχω τι παρ᾽ αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, 
Ἁ “ 

καὶ ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως, ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν 

πρᾶξιν αὐτῷ ἐφ᾽ ἡ ἐδωροδόκουν. 18. ἀλλὰ πολλοῦ 
»“»"ἢ -“ “ Ν “ 

μοι δοκῶ δεῖν τὰ ὑμέτερα ἔχειν: ὀμνύω γὰρ ὑμῖν 
θεοὺς ἅπαντας καὶ πάσας μηδ᾽ ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ ὑπέσχετο 

Σεύθης ἔχειν: πάρεστι δὲ καὶ αὐτὸς καὶ ἀκούων σύ- 
νοιδέ μοι εἰ ἐπιορκῶ' 19. ἵνα δὲ μᾶλλον θαυμάσητε, 

’ ἣ ἃ τά Ε ᾿ Μ 

συνεπόμνυμι μηδὲ ἃ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἔλαβον 
᾿ Ψ ν ἐ ΝΟ “ “Ὃ Υ 

εἰληφέναι, μὴ τοίνυν μηδὲ ὅσα τῶν λοχαγῶν ἔνιοι. 
“ 3 “ ΜΨΜ 

20. καὶ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν ; ὦμην, ὦ ἄνδρες, ὅσῳ 

1ὅ. ἐπεί γε ὑμῖν ψ. ἃ. ἃ. ἐπ. δὲ ὑ. Ψ. 6. ἐπ. δέ γε ὑ. ψ. Ὁ. 
ΘΥἢ ΣΡ. 

16. γὲ ὅτι : ἴοτ ὅτι, ἃ. Ὁ. 6. 4. Πᾶν ἔστι--- στέροιτο, Ῥ. στέ- 
ρομαι 18 ῬΥΟΌΔΟΙΥ {Π6 ΡΙΌΡΟΥ ότι ; Ῥαυΐ {π6 Μ585, ἤαγα στε- 
ρουμένους. 11.1, 18. 

17. δῆλον ὅτι, ἃ. 



ΥἹΙ. 21---24.} ΑΝΑΒΑΒΙΒ. ΜΠ]. 801 
- ’ ͵ Ἁ , 7 , 

μᾶλλον συμφέροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν, τοσούτῳ 
μᾶλλον αὐτὸν φίλον ποιήσεσθαι ὁπότε δυνασθείη. 

ἐγὼ δὲ ἅμα τε αὐτὸν ὁρῶ εὖ πράττοντα, καὶ γιγνώ- 
Ἃ » ἴον Ἁ ΄ ὙΜ , ΝΨ Υ̓ σκω δὴ αὐτοῦ τὴν γνώμην. 21]. εἴποι δή τις ἄν, οὔκ 

Ἷ “ Ν 

οὖν αἰσχύνη οὕτω μωρῶς ἐξαπατώμενος ; ναὶ μὰ 

Δία ἠσχυνόμην μέντοι, εἰ ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος 
» , Ἶ ἣν "»") 5 “Ὁ Μ ῇ 

ἐξηπατήθην: φίλῳ δὲ ὄντι ἐξαπατᾶν αἴσχιόν μοι 
'᾿ ἁ να Ἂ 5 Ἂ ΝΜ Ν ΄ 

δοκεῖ εἶναι ἢ ἐξαπατᾶσθαι. 22. ἐπεὶ εἴ γε πρὸς φί- 

λους ἐστὶ φυλακή, πᾶσαν οἶδα ὑμᾶς φυλαξαμένους 
ὡς μὴ παρασχεῖν τούτῳ πρόφασιν δικαίαν μὴ ἀπο- 

διδόναι ὑμῖν ἃ ὑπέσχετο" οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν τοῦ- 
τον οὐδέν, οὔτε κατεβλακεύσαμεν τὰ τούτου, οὔτε μὴν 

7 γῸΝ ἀρ δ ὦ δι ΑΝ Ὁ ΄ 
κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ᾽ ὅ,τι ἡμᾶς οὗτος παρεκά- 

λεσεν. 28. ἀλλά, φαίητε ἄν, ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε 

λαβεῖν, ὡς μηδ᾽ εἰ ἐβούλετο ἐδύνατο ἐξαπατᾶν. 

πρὸς ταῦτα δὲ ἀκούσατε ἃ ἐγὼ οὐκ ἄν ποτε εἶπον 

τούτου ἐναντίον, εἰ μή μοι παντάπασιν ἀγνώμονες 
2 “ 5" Ἃ ’ ᾽ ᾽ Ν 3 ᾿ Α ᾽ 

ἐδοκεῖτε εἶναι ἢ λίαν εἰς ἐμὲ ἀχάριστοι. 24. ἀναμ- 

νήσθητε γὰρ ἐν ποίοις τισὶ πράγμασιν ὄντες ἐτυγ- 
᾽ 3 4 ς Ὁ 3 Ἁ ᾽ ΄ Ἂν Ψ 9 χάνετε, ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ ἀνήγαγον πρὸς Σ᾽ εύθην. οὐκ 

εἰς μὲν Πέρινθον πρόσητε πόλιν, ᾿ἀρίσταρχος δ᾽ 

ὑμᾶς ὁ Μακεδαιμόνιος οὐκ εἴα εἰσιέναι ἀποκλείσας 

20. ποιήσασθαι, Ὁ. ἔσεσθαι, Καὶ. 
21. σχυνόμην : αἰσχύνομαι, ἴ, ας. ἢ 1. Κ.1. Ἀ. 
22. πᾶσαν : πάντας, Ὁ. ἢ.--- διαφυλαξαμένους, Κ..--- οὐδὲ μήν, 

ἃ. Ὁ. τη. 
28. ἐδύν. ἂν ταῦτα ἐξαπ. 6. Β. Ρ. Κ. 
24. προσίητε πόλιν, ἃ. Ὀ. πρόσιτε πόλ. 6. πρόσι. τῇ πόλ., 1. 

εἰ πρόσιτε τῇ πόλει, ἴ. σα. Κ. 1.4. ἣἧ προσῇτε, Τ'. εἰ πρόσειτε, Θ. 
εἰ προσῇτε, Ζ. οὐκ εἰς .... προσῇτε τὴν πόλιν, Β., ἀπὰ Ρ. 
οτλϊ τ ηρ τήν: εἰ προσίοιτε τῇ πόλ. [). εἰ προσίητε τῇ πόλ. Κα. 
-Δρίσταρ. δ᾽ ἡμᾶς, ἃ. Ὁ. δ᾽, οἴη. Ὁ. Κ.--- ὅτου : ὅταν, ἃ. Ὁ. ἃ. 
6. λ. ὅτων, δίορῃ. Ὁ. Ρ. ἴα. --- ὠνῆσθε, οὐ ὦνησθε, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. 
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Χ ά ς Ι ΠΝ 2 ΄, ᾿ς τὰς πύλας, ὑπαίθριοι δ᾽ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε, μέσος 
Χ Ν 3 3 Ἂ απ ΟῚ “ Ζ Χ ξ΄. δ 

δὲ χειμὼν ἦν, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε σπάνια μὲν ὁρῶντες 
Ἀ Ε ΄ ἯΣ “ 5. ων 

τὰ ὦνια, σπάνια δ᾽ ἔχοντες ὅτου ὠνήσεσθε : 28. 
3, Ν δὲ ϑ' , 3 Ν Θ ὁ - 4 Ξ ἣ 2 ἀνάγκη δὲ ἣν μένειν ἐπὶ Θράκης" τριήρεις γὰρ ἐφορ- 

“ ΟῚ ΄, -“ » Ἀ, 2 ᾿ 

μοῦσαι ἐκώλυον διαπλεῖν" εἰ δὲ μένοι τις, ἐν πολεμίᾳ 
3 " Χ Ἂν ς Ὁ “" 3. ἥ Ἂ, 

εἶναι, ἔνθα πολλοὶ μὲν ἱππεῖς ἦσαν ἐναντίοι; πολλοὶ 
Ν Ὧ ς Ἢ ᾿ς κι Ἀολ Ὄ 59 , 

δὲ πελτασταί: 26. ἡμῖν δὲ ὁπλιτικὸν μὲν ἦν ᾧ ἀθρόοι 
’ . - 

μὲν ἰόντες ἐπὶ τὰς κώμας ἴσως ἂν ἐδυνάμεθα σῖτον 

λαμβάνειν οὐδέν τι ἄφθονον, ὅτῳ δὲ διώκοντες ἂν ἢ 
᾽ ΄ Ε , 7, Ε ΠῚ ς κα 
ἀνδράποδα ἢ πρόβατα κατελαμβάνομεν οὐκ ἣν ἡμῖν. 

οὔτε γὰρ ἱππικὸν οὔτε πελταστικὸν ἔτι ἐγὼ συνεστη- 
Ν ΄ 5 ε Ὁ ᾿] 5 3 ΄ 

κὸς κατέλαβον παρ᾽ ὑμῖν. 21. εἰ οὖν ἐν τοιαύτῃ 
“ ΡΟ : “ 

ἀνάγκῃ ὄντων ὑμῶν μηδ᾽ ὁντιναοῦν μισθὸν προσαι- 
“ ἤ ΄ ΒΡῈ, Ἃ ΄ Ε 

τήσας Σεύθην σύμμαχον ὑμῖν προσέλαβον, ἔχοντα 

καὶ ἱππέας καὶ πελταστὰς ὧν ὑμεῖς προσεδεῖσθε, ἢ 

κακῶς ἂν ἐδόκουν ὑμῖν βεβουλεῦσθαι πρὸ ὑμῶν: 28. 

τούτων γὰρ δήπου κοινωνήσαντες καὶ σῖτον ἀφθονώ- 

τερον ἐν ταῖς κώμαις εὑρίσκετε διὰ τὸ ἀναγκάξεσθαι 
τοὺς Θρᾷκας κατὰ σπουδὴν μᾶλλον φεύγειν, καὶ προ- β΄ 7. 9: Ρ 

7 Ἂ , 

βάτων καὶ ἀνδραπόδων μᾶλλον μετέσχετε. 39. καὶ 
, » ΄ 3 , Ἐ “Ὁ 2 ᾿ Ἅ { Ν πολέμιον οὐκέτι οὐδένα ἑωρῶμεν ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν 

ς ἊἉ Ἷ ᾿Α Ν 2. 4 «ς Ὁ ω Ζ 

ἡμῖν προσεγένετο" τέως δὲ θαῤῥαλέως ἡμῖν ἐφείποντο 
οἱ πολέμιοι καὶ ἱππικῷ καὶ πελταστικῷ κωλύοντες 
μηδαμῇ κατ᾽ ὀλίγους ἀποσκεδαννυμένους τὰ ἐπιτήδεια 

ἀφθονώτερα ἡμᾶς πορίζεσθαι. 

80, Εἰ δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ὑμῖν ταύτην τὴν 

28. Θρᾷκῃ, ἃ. Ὁ. 
80.. ἀσφαλείας : -ἀσφαλείᾳ, Ῥ. ἤῸπα Θοπ]θοίΓΘ, θυΐ ψἱπουΐ 

ἈΠΥ͂ ΤΟΆΒΟΗ.--- ἐᾶν εἶναι, ἃ ἃ. Ὦ. Β. Ρ. ἂν εἶναι, 6. ἢ. ἀνεῖναι, ἃ. 
ἀνιέναι, Ὁ. ζῶντά με εἶναι, Τ'. 

Φωυξσαι ξν 4 
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ἀσφάλειαν μὴ πάνυ πολὺν μισθὸν προσετέλει τῆς 
ἀσφαλείας, τοῦτο δὴ τὸ σχέτλιον πάθημα, καὶ διὰ 

-“ ᾽ [ο] ΝΜ ἴω [οὶ » ΝΥΝ “ 

τοῦτο οὐδαμῇ οἴεσθε χρῆναι ζῶντα ἐμὲ ἀνεῖναι ; 81. 

νῦν δὲ δὴ πῶς ἀπέρχεσθε; οὐ διαχειμάσαντες μὲν 
᾽ 7 ΄ - ΡῚ , μ᾽ » «ἢ ἐν ἀφθόνοις τοῖς ἐπιτηδείοις, περιττὸν δ᾽ ἔχοντες 
τοῦτο εἴ τι ἐλάβετε παρὰ Σεύθου; τὰ γάρ τῶν πολε- 

μίων ἐδαπανᾶτε. καὶ ταῦτα πράττοντες οὔτε ἄνδρας 

ἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποθανόντας οὔτε ζῶντας ἀπε- 

βάλετε. 52. εἰ δέ τι καλὸν πρὸς τοὺς ἐν τῇ Ασίᾳ 

βαρβάρους ἐπέπρακτο ὑμῖν, οὐ καὶ ἐκεῖνο σῶν ἔχετε, 
," Ἁ ) , “ », » 7 

καὶ πρὸς ἐκείνοις νῦν ἄλλην εὔκλειαν προσειλήφατε 
ν ῃ ᾽ . ΣΡΑΘΥ͂Ν, “ Ν...5».. ἐᾷ, ᾽ ΄ 

καὶ τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ Θρᾷκας ἐφ᾽ οὺς ἐστρατεύ- 

σασθε κρατήσαντες ; ἐγὼ μὲν ὑμᾶς φημι δικαίως ἂν 

ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε τούτων τοῖς θεοῖς χάριν εἰδέναι 

ὡς ἀγαθῶν. 38. καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα τοιαῦτα. 
ΝΜ ᾿ οἷ Ἁ ᾿ Χ ΩΝ ΄ ν »᾽ ἄγετε δὲ πρὸς θεῶν καὶ τὰ ἐμὰ σκέψασθε ὡς ἔχει. 

ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν πρότερον ἀπῇα οἴκαδε, ἔχων μὲν 

ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπορευόμην, ἔχων δὲ δι᾽ 
ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων εὔκλειαν. ἐπι- 

7 ἣν Ν 7] 3 Ἁ Ε 5» 

στευόμην δὲ ὑπὸ Δακεδαιμονίων" οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμ- 

πον πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 34. νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς 

μὲν Δακεδαιμονίους ὑφ᾽ ὑμῶν διαβεβλημένος, Σ᾽ εύθῃ 
δὲ ἀπηχθημένος ὑπὲρ ὑμῶν, ὃν ἤλπιζον εὖ ποιήσας 

μεθ᾽ ὑμῶν ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισίν, 
εἰ γένοιτο, καταθήσεσθωι. 35. ὑμεῖς δ᾽, ὑπὲρ ὧν 

81. ἐπίδετε, ἃ. Ὁ. ἴ, ας. 1. Κ.1.4. 
92. οὐ καί: οὐκ ἀεί, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. Β. 
88. πρὸς τῶν θεῶν, ἃ. Β. --- ἀπῇα, ἃ. ἃ. ἴ. ας. ἢ. 1. Κι. 1. Α. 

απῆρα, 1). Β.Ῥ.Κ'. 
34. γένοιντο, ἢ. σ΄. ἰ. Κ΄ Βίορῃ. Ὁ. Β. Ρ. Καὶ. γένοιτο, ἐμ οἴ οῦ 

Μ55. 
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» Ἂν » Ἅ 7 - Ἂς -“ Ἁ ῥ 

ἐγὼ ἀπήχθημαί τε πλεῖστα καὶ ταῦτα πολὺ κρείτ- 

τοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ νῦν πω 

πέπαυμαι ὅ,τι δύναμαι ἀγαθὸν ὑμῖν, τοιαύτην ἔχετε 
’ Ἁ 3 “Ὁ » ΣΥν 4 " , 

γνώμην περὶ ἐμοῦ. 86. ἀλλ ἔχετε μέν με οὔτε φεύ- 
ῇ ἡ 2 Ζ Ἃ Ά , 

γοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδράσκοντα" ἢν δὲ ποιήσητε 
ἃ ῇ " Φ Υ̓ Ε μ᾿ Ἀ 

ἃ λέγετε, ἴστε ὅτι ἄνδρα κατακεκανότες ἔσεσθε πολλὰ 
δ Χ ἜΑ ΤΉ , λιν δὰ ΧΟ ἀν. αι 

μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν ὑμῖν 

πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ 
ΧΝ Χ Υ͂ »“" 3. ΔΑ 5} Ν ΄ παρὰ τὸ μέρος, θεῶν δ᾽ ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια 

᾿ Ἧ ᾿ Ἁ ς ΄»΄»" ,] Ὁ“ , βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον, ὅπως δέ 

γε μηδενὶ τῶν “Ελλήνων πολέμιοι γένησθε, πᾶν ὅσον 
5 Χ 3 77 Ν ς [ω᾿  ο Ἁ Ἅ, ἐγὼ ἐδυνάμην πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον. 87. καὶ γὰρ 

οὖν νῦν ὑμῖν ἔξεστιν ἀνεπιλήπτως πορεύεσθαι ὅπῃ 
5 ο Χ Ν [ο Ν ΝΥ ΄ ς “Ὁ 

ἄν ἕλησθε καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὑμεῖς 

δέ, ὅτε πολλὴ ὑμῖν εὐπορία φαίνεται, καὶ πλεῖτε 
» ΝΜ 5 . γα ΄ " ς κα ε , ἔνθα δὴ ἐπιθυμεῖτε πάλαι, δέονταί τε ὑμῶν οἱ μέγι- 

᾽ Ν Χ ΄ 8 “ Ἁ στον δυνάμενοι, μισθὸς δὲ φαίνεται, ἡγεμόνες δὲ 
, Ξ. 

ἥκουσι Δακεδαιμόνιοι οἱ κράτιστοι νομιζόμενοι εἶναι, 

νῦν δὴ καιρὸς ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς τάχιστα ἐμὲ κατα- 
καγνεῖν ; 88. οὐ μὴν ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις ἦμεν, ὦ 
πάντων μνημονικώτατοι, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἐμὲ ἐκα- 

λεῖτε καὶ ἀεὶ ὡς εὐεργέτου μεμνῆσθαι ὑπισχνεῖσθε. 
οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ οὗτοί εἰσιν οἱ νῦν ἥκοντες 
3.8.3 Ὁ ΄»“" “ ς Ψ ἣν ἊΒ,. 9.6 Ἐν ΄ -“" ἐφ᾽ ὑμᾶς: ὥστε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις δοκεῖτε 

86. κατακεκανότες ἔσεσθε. ἃ. Ὁ. κατακανόντες ἔσ. ΒΟ Κ΄. 
ΤῊ ροτίδοϊ ραγί. 15. υβ6α ψτἢ [Π68 Μαΐατο, ἔσεσθε: θαΐ 566 ΡΒ 
Ποΐο.---καὶ κινδ. οἵη. 8. Ὁ. 6.--- γένησθε, ἃ. Ὁ. 6. Κι ας. ἢ. 1. Κι]. Ρ. 
γένοισθε, 1). Ὦ. ἸΚ.---- ἠδυν. ἃ. Β. 

857. ὅτε, [).᾽5 σοττθοίΐοηῃ. ὅτι, Μ55. Ρ. Κ..--- πλέετε, ἃ. Ὁ. Κ. 
-ἐπεθυμ.. ἃ. ἔ, ᾳ.1. Ὁ). Β, Ρ.-- τέ, ἃ. Ὁ. δέ, [ῃ6 ο]4 τεδάϊηρ. 

88. ὅτε: οὔτε, ἃ. Ὁ. 
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΄ φ “ » Ὧ ΨΚ ΓΒΑ, 5 Ἁ 

βελτίονες εἶναι τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμε. ταῦτ᾽ εἰπὼν 

ἐπαύσατο. 

39. Χαρμῖνος δὲ ὁ Μακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν. 

Ἀλλ᾽ οὑτωσὶν ἐμοὶ μέντοι, ὦ ἄνδρες, οὐ δικαίως 
“- ᾿Ὑ Ἂ , “ " ,} Ἂ 

δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ τούτῳ χαλεπαίνειν: ἔχω γὰρ καὶ 

αὐτὸς αὐτῷ μαρτυρῆσαι. Σ᾿ εύθης γὰρ, ἐρωτῶντος 
᾿ “ Ν “ ἃ "Ὁ “ , 3 Ἁ »Μ 

ἐμοῦ καὶ ΠΠολυνίκου περὶ Ξενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴη» 
ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶχε μέμψασθαι, ἄγαν δὲ φίλοστρα- 

, » δια - Μ δὴ ᾿ “ δία ᾿Ὲ ἂ» 
τιώτην ἔφη αὐτὸν εἶναι: διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι 
πρὸς ἡμῶν τε τῶν “ακεδαιμονίων καὶ πρὸς αὐτοῦ. 

40. ἀναστὰς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύλοχος Λουσιάτης Ἀρκὰς 
- . “Ὁ Α ν μ “ 

εἶπε, Καὶ δοκεῖ γέ μοι, ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τοῦτο 

ὑμᾶς πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι, παρὰ Σεύθου ἡμῖν 

τὸν μισθὸν ἀναπρᾶξαι ἢ ἑκόντος ἢ ἄκοντος, καὶ μὴ 
, ς “Ὁ 3 “ ᾿ς Χ 

πρότερον ἡμᾶς ἀπαγαγεῖν. 4]. Πολυκράτης δὲ 

᾿Αθηναῖος εἶπεν ἀναστὰς ὑπὲρ Ἐενοφῶντος, Ορῶ γε 
[ 

μήν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, καὶ Ἡρακλείδην ἐνταῦθα παρ- 
όντα; ὃς παρωλαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς ἐπονήσα- 

μεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὔτε Σ᾽ εὐθη ἀπέδωκεν οὔτε 
ἡμῖν τὰ γυγνόμενα, ἀλλ’ αὐτὸς κλέψας πέπαται. 
Ἄ ΓῚ - ες.’ θ ΕῚ “- Ε ΝΥ Χ 
ἣν οὖν σωφρονῶμεν, ἑξόμεθα αὐτοῦ. οὐ γὰρ δὴ 

οὗτός γε, ἔφη. ἐπτλὴ ἐστιν, ἀλλ᾽ “Ἕλλην ὧν “Ελλη- 

γας ἀδικεῖ. 

42. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἡρακλείδης μᾶλλον ἐξε- 

89. εἶπ. οὑτωσίν" ἀλλ᾽ ἐμ. μέντοι, ο. ἃ. Ὁ. Β. Ρ. Κα. εἶπ. ἀλλ᾽ 
οὐ τὼ σιώ, Ώ. 1880. ἰουπα θα ἢ ἃ ΒΟΒΟΙΪΌτη οὔ Μ5. Θ: εἶπ. 
ἀλλ᾽ οὗ ἐμ. μέντοι, 6. εἶπ. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ὠσίως ἐμ. μέν. ἔα. εἶπ. 
ἀλλ᾽ οὑτωσί ί ὥνδρες ἐ ἐμοὶ μέν. Α .--- δικαίως γέ, Β. Ρ. 

40. Λουσιώτης; ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 
41. ἀναστάς: ἐνετός, ἴ. α. Ὁ). αἰνετῶς, 8. Ὁ. ἅ., {π6 τοδί 

ἀναστάς.--- ὑπέρ, Μ55. ὑπό, Ζ. Ὁ. 
42. μᾶλλον, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. ἢ. μάλα, ἢ). 
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΄ ς Χ Ἀ “ ΄ ᾿ ι 3 -“ ΕΥ ζ πλάγη" καὶ προσελθὼν τῷ Σεύθῃ λέγει, Ημεῖς ἢν 

σωφρονῶμεν, ἄπιμεν ἐντεῦθεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρα- 

τείας. καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵππους ὥχοντο ἀπε- 

δ γΌ. λαύνοντες εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. 48. καὶ ἐν- 
“ ὑ »] ) .-"νΨ' 

τεῦθεν Σ᾿ εύθης πέμπει ᾿Αβροζέλμην τὸν ἑαυτοῦ 

ἑρμηνέα πρὸς Ἐενοφῶντα καὶ κελεύει αὐτὸν κατα- 
΄“ὦ2 ΄ Ἢ 

μεῖναι παρ᾽ ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας, καὶ ὑπι- 
σχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία τὰ ἐπὶ θα- 

λάττῃ καὶ τἄλλα ἃ ὑπέσχετο. καὶ ἐν ἀποῤῥήτῳ 1 χέτο. ρρητῳ 
,ὔ Ἢ. Ὡ 3 Υ' 7 τᾷ Ρ] «ς Ὶ 

ποιησάμενος λέγει ὅτι ἀκήκοε ]Πολυνίκου ὡς εἰ ὑπο- 

χείριος ἔσται “Δακεδαιμονίοις, σαφῶς ἀποθανοῖτο 
ὑπὸ Θίβρωνος. 44. ἐπέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι 

Ν ἴω μ- Ἂ , 

πολλοὶ τῷ Ἐενοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἴη καὶ 
7] 7] ς Ν ΡῚ 7 -“ Ψ -" - 

φυλάττεσθαι δέοι. ὁ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα 

λαβὼν ἔθυε τῷ 4ιὶ τῷ βασιλεῖ πότερά οἱ λῷον καὶ 
͵7ὔ -Φ Ν 

ἄμεινον εἴη μένειν παρὰ Σεύθῃ ἐφ᾽ οἷς Σ᾿ εύθης 
, ΕΥ 5 7 ν - ΄, Ε ψ Ἀ 

λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ στρατεύματι. ἀναιρεῖ δὲ 

αὐτῷ ἀπιέναι. 

ΝΠ]. ᾿Εντεῦθεν Σ᾽ εύθης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσατο 
" Φὸ δ' τῷ 5 7 Ρ] ἕ 

προσωτέρω: οἱ δὲ “Ελληνες ἐσκήνησαν εἰς κώμας 

ὅθεν ἔμελλον πλεῖστα ἐπισιτισάμενοι, ἐπὶ θάλατταν 
[) Ἔ Χ “ "Ὁ 5 ἊΝ , 4 ΗΝ ,Α 

ἥξειν. αἱ δὲ κῶμαι αὗται ἦσαν δεδομέναι ὑπὸ Σεύ- 

θου Μηδοσάδῃ. 2. ὁρῶν οὖν ὁ ηδοσάδης δαπα- 
7, Ἀν πὴ Ρ Υ: - 7 Ἑ Χ “ [2 7 Φ 

νώμενα τὰ ἑαυτοῦ ἐν ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν ᾿Ελλήνων 

χαλεπῶς ἔφερε: καὶ λαβὼν ἄνδρα ᾿Οδρύσην δυνατώ- 
“ ᾿ 

τατον τῶν ἄνωθεν καταβεβηκότων καὶ ἱππέας ὅσον 

48. ἀποθάνοιτο, ἃ. Ὁ. ἅ. 6. ἀποθανοῖτο, ὃ. ὦ. ἀποθάνοι, [{π 
οἵμονῦ Μ55. ᾿ 

44: πολλοὶ (ξένοι), Κα.---ἐθύετο, Ὁ.----ἀναιρεῖ ἱςΠουΐ δέ, ἃ... 6... 
1. ἀπεστρατεύσατο, ἃ. Ὁ. 6. ' 
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τριάκοντα ἔρχεται, καὶ προκαλεῖται Ξενοφῶντα ἐκ 
“οι “- ΄ νὰ ’ 

τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατεύματος. καὶ ὃς λαβών τινας 

τῶν λοχαγῶν καὶ ἄλλους τῶν ἐπιτηδείων προσέρχε- 
ται. 8. ἔνθα δὴ λέγει Μηδοσάδης, ᾿Αδικεῖτε, ὦ 

Ξενοφῶν, τὰς ἡμετέρας κώμας πορθοῦντες. προλέ- 
Ν ς -“ » 4 «ς Χ ΄ὔ ἃ [γ - 3 Ἁ γομεν οὖν ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ Σ᾿ εύθου καὶ ὅδε ὁ ἀνὴρ 

Ἂ “ ΒΔ... 8. , οι Δ 2 
παρὰ Μηδόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, ἀπιέναι ἐκ 

-“ , » Ἁ , ᾽ τ , ς “- » » 

τῆς χώρας" εἰ δὲ μή, οὐκ ἐπιτρέψομεν ὑμῖν, ἀλλ 

ἐὰν ποιῆτε κακῶς τῆν ἡμετέραν χώραν, ὡς πολεμίους 
5» , 

ἀλεξόμεθα. 

4. Ὁ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας ταῦτα εἶπεν, ᾿Αλλὰ 
σοὶ μὲν τοιαῦτα λέγοντι καὶ ἀποκρίνασθαι χαλεπόν" 

“ ϑ. ΨΦΨ -“ 7 7 Θ' 9 μὶ “Ἢ - ͵7 

τοῦδε δ᾽ ἕνεκα τοῦ νεανίσκου λέξω, ἵν᾽ εἰδῇ οἷοί τε 
Φ - 2 Χ “δ᾽ ς “Ὁ ς ἴω ᾿ 7 » 

ὑμεῖς ἐστε καὶ οἷοι ἡμεῖς. ὅ. ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφη. 
Ν ς - , , οὶ , Ν ΄, 

πρὶν ὑμῖν φίλοι γενέσθαι ἐπορευόμεθα διὰ ταύτης 
-“ ΄ [τ » , ΩΥ Ν ᾿ , 

τῆς χώρας ὅποι ἐβουλόμεθα, ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορ- 
» ἃ .. 3. ͵ ᾿ τν Κἰὖν 

θοῦντες, ἣν δ᾽ ἐθέλοιμεν καίοντες" 6. καὶ σὺ ὁπότε 
Ν ς- ε » ΄ ὝΞΥ, ἄς (δύνα δι 

πρὸς ἡμᾶς ἔλθοις πρεσβεύων, ηὐλίζου παρ᾽ ἡμῖν 
2 , ΄ “ ͵ «ς “-“ Χ 2 Ἂν οὐδένα φοβούμενος τῶν πολεμίων" ὑμεῖς δὲ οὐκ ἦτε 
ὕ ’ Ἁ ’ ΕΥ̓ »Μ », ξ 5 

εἰς τήνδε τὴν χώραν, ἢ εἴ ποτε ἔλθοιτε, ὡς ἐν κρειτ- 

τόνων χώρᾳ ηὐλίζεσθε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. 

7. ἐπεὶ δὲ ἡμῖν φίλοι ἐγένεσθε καὶ δι’ ἡμᾶς σὺν θεοῖς 
» 7ὔ Ν᾿ "2 ἴω Ἀ νι ΄ ἢ ΄ἊὉ 5 

ἔχετε τήνδε τὴν χώραν, νῦν δὲ ἐξελαύνετε ἡμᾶς ἐκ 

2. προκαλεῖται, Ὀ.Γ. προσκαλ. ἴῃς οἴμεν Μ55. Β. 
8. ἀλεξόμεθα, ἃ. Ὁ. α. 6. 4.. 1Π5 ταϑῦ ἀλεξησόμεθα, ἀπὰ Ὦ. 

ἐ 
4. τοῦδε : τούτου, ἃ. Ὀ. 6. 4. 
ὅ. κατακαίοντες, Β. [[ατα]καίοντες, Κ. 
6. ἤλθοις, ἃ. '. ἦλθες, βοῖηθ ΜΙ55. Ὧπα Κ.--- ηὐλίζου τότε, 

1.---ἦ : ἥ, ἃ.1. Κ.1. Α. 
7. νῦν δέ, Ρ. Μ58., Θχοθρί Γ΄, (586 {Ππ6 ΔρΡρϑῃᾶϊχ ἴο ΤΠ. Ἢ 

εα. 1828.) ψ ΒΙΟ Πδ5 ἀπ 1ῃ6 οοχγθοίου οὐ μϑαποῖαν, νῦν ᾿: 
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τῆσδε τῆς χώρας ἣν παρ᾽ ἡμῶν ἐχόντων κατὰ κράτος 
7 Ἂ ς Ν -} Ἂν - « ᾿ » 

παρελάβετε' ὡς γὰρ αὐτὸς οἶσθα, οἱ πολέμιοι οὐχ 
ἱκανοὶ ἦσαν ἡμᾶς ἐξελαύνειν. 8. καὶ οὐχ ὅπως 

δῶρα δοὺς καὶ εὖ ποιήσας ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθες ἀξιοῖς 
ς Ἂ 2 , » .} ᾽ 7 ς "Ὁ ἡμᾶς ἀποπέμψασθαι, ἀλλ᾽ ἀποπορευομένους ἡμᾶς 
ΣΌΣ 2 δ᾿ Ψ ΄ 2 , Ν οὐδ᾽ ἐναυλισθῆναι ὅσον δύνασαι ἐπιτρέπεις. 9. καὶ 

Ἂ , "᾽ ᾿ ᾽ ΄ " , Ἀπ 
ταῦτα λέγων οὔτε θεοὺς αἰσχύνῃ οὔτε τόνδε τὸν 
Υ̓ ἃ “ , ξι ὧδ -“ ᾿Ν ἩΝΕΜΡΣ ἘΠ ΑΙ (ἢ 

ἄνδρα, ὃς νῦν μέν σε ὁρᾷ πλουτοῦντα; πρὶν δὲ ἡμῖν 
Ι ’ 3 Χ ἰ ΔΑ Ν ,ὔ " Ξ 

φίλον γενέσθαι ἀπὸ λῃστείας τὸν βίον ἔχοντα; ὡς 

αὐτὸς ἔφησθα. 10. ἀτὰρ τί καὶ πρὸς ἐμὲ λέγεις 
ταῦτα; ἔφη" οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι ἄρχω: ἀλλὰ “ακεδαι- 

μόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπαγα- 

γεῖν οὐδὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες, ὦ θαυμαστότατοι; 
, -“ [ 4 “ 

ὅπως, ὥσπερ ἀπηχθανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς 

ἦγον, οὕτω καὶ χαρισαίμην νῦν ἀποδιδούς. 
11. ᾿Επεὶ ταῦτα ἤκουσεν ὁ ̓ Οδρύσης, εἶπεν, ᾿Εγὼ 

μέν, ὦ Μηδόσαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ 
τῆς αἰσχύνης ἀκούων ταῦτα. καὶ εἰ μὲν πρόσθεν 

ἠπιστάμην, οὐδ᾽ ἂν συνηκολούθησά σοι" καὶ νῦν 

ἄπειμι. οὐδὲ γὰρ ἂν Μήδοκός με ὁ βασιλεὺς ἐπαι- 
! 5.,.» ΄ ᾿ ᾽ 7 Ρ ἀπ ...0..ὄ Ἀἃ 

νοίη; εἰ ἐξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέτας. 12. ταῦτ᾽ εἰπὼν 
5 Ν ϑὲ ΛΩΝ Χ Ω 5 ’, ᾿ εἶ 3 “ ς 

ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἀπήλαυνε καὶ σὺν αὐτῷ οἱ 
ἄλλοι ἱππεῖς πλὴν τεττάρων ἢ πέντε. ὁ δὲ Μηδο- 
σάδης, ἐλύπει γὰρ αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη, ἐκέ- 
λευε τὸν Ξενοφῶντα καλέσαι τὼ Δακεδαιμονίω. 
18. καὶ ὃς λαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους προσῆλθε 

Ὦ. Ὦ. Κ.--- ἐχόντων, ἃ. ἑκόντων, ἴΠ6 σοΙητηοη γΘΔαΪηρ, δηὰ Κὶ. 
8.686 [Π6 ᾿ηρτορ 8016 σοπ]θοΐατ8 ἴῃ Κα. 8 ποΐβ. 

8. οὐδένα καταυλισθῆναι, ἃ. 6. οὐδὲ καταυλισθῆναι, Β. Ῥ. 
11: ἐπεὶ δε; Ὁ. “δε, ὁπὴς ἃ- ὃ 6. 

- 

' 
Ι 
᾿ 
ὲ 

ἢ 
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τῷ Χαρμίνῳ καὶ Πολυνίκῳ καὶ ἔλεξεν ὅτι καλεῖ 

αὐτοὺς Μηδοσάδης προερῶν ἅπερ αὐτῷ, ἀπιέναι ἐκ 
“ ’ 49 ΕΝ ᾿ " θυ. ἂν » - 

τῆς χωρας. 14. οἰμαι ἂν οὖν, ἔφη. ὑμᾶς ἀπολαβεῖν 
“ [9 , “ “ τῇ στρατιᾷ τὸν ὀφειλόμενον μισθόν, εἰ εἴποιτε ὅτι 

δεδέηται ὑμῶν ἡ στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισθὸν 
Ἃ βόλος, Ἂ 3, κχϑξ , ΝΕ Ψ ΄, ἢ παρ᾽ ἑκόντος ἢ παρ᾽ ἄκοντος Σεύθου" καὶ ὅτι τού- 

των τυχόντες προθύμως ἂν συνέπεσθαι ὑμῖν φασι 
καὶ ὅτι δίκαια ὑμῖν δοκοῦσι λέγειν" καὶ ὅτι ὑπέσχεσθε 

αὐτοῖς τότε ἀπιέναι ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἱ στρα-᾿ 
τιῶται. 15. ἀκούσαντες οἱ “άκωνες ταῦτα ἔφασαν 
ἐρεῖν καὶ ἄλλα ὁποῖα ἂν δύνωνται κράτιστα: καὶ 

Ν 

εὐθὺς ἐπορεύοντο ἔχοντες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους. 

ἐλθὼν δὲ ἔλεξε Χαρμῖνος, Εἰ μὲν σύ τι ἔχεις, ὦ 
“ ἴω Γ Χ “ Ν 

Μηδόσαδες, πρὸς ἡμᾶς λέγειν" εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς 

σὲ ἔχομεν. 16. ὁ δὲ ηδοσάδης μάλα δὴ ὑφειμένως, 
᾽ » , - 
Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν λέγω, ἔφη. καὶ Σ᾽ εύθης τὰ αὐτά, ὅτι 
ἀξιοῦμεν τοὺς φίλους ἡμῖν γεγενημένους μὴ κακῶς 

πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν. ὅ,τι γὰρ ἂν τούτους κακῶς ποιῆτε 
ς κα " “- Ὡνκ ͵΄ ᾽ “1. - 
ἡμᾶς ἤδη ποιεῖτε: ἡμέτεροι γάρ εἰσιν. 17. Ἡμεῖς 

τοίνυν, ἔφασαν οἱ Λάκωνες, ἀπίοιμεν ἂν ὁπότε τὸν 

μισθὸν ἔχοιεν οἱ ταῦτα ὑμῖν καταπράξαντες" εἰ δὲ 
μή. ἐρχόμεθα μὲν καὶ νῦν βοηθήσοντες τούτοις καὶ 

τιμωρησόμενοι ἄνδρας οἱ τούτους παρὰ τοὺς ὅρκους 
» “ Ἃ δὲ ὃ) ᾿ ς “-“ ἴω [ 9 Ἵ 

ἠδίκησαν. ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἦτε, ἐνθένδε 

ἀρξόμεθα τὰ δίκαια λαμβάνειν. 18. ὁ δὲ Ξενοφῶν 
Ψ , εὐ ’ὔ “ 

εἶπεν, ᾿Εθέλοιτε δ᾽ ἂν τούτοις, ὦ Μηδόσαδες, ἐπι- 

18. τῷ Πολυν. ΒΙΡ.Κ. τῷ, οἵη. ἃ. Ὀ.; δηα 1{ 15 πΠοΐ ΠΕΟΘβΒΑΓΥ. 
14. οἴομαι, Β. --- εἴπητε, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. --- δεδέηται, 4. δέδεκται, 

ἃ. Ὁ. δέηται; Ζ. 
16. ἐλθών, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. π. ἐλθόντων, Β, 
16. ὑφειμένος, Ὁ. --- γενομένους, Ὁ. 
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τρέψαι; ἐπειδὴ φίλους ἔφατε εἶναι ὑμῖν, ἐν ὧν τῇ 
΄ ᾽ , ε , Ἃ “ ΜΔ) Ῥ [2 

χώρᾳ ἐσμέν, ὁπότερα ἂν ψηφίσωνται, εἴθ᾽ ὑμᾶς 

προσῆκεν ἐκ τῆς χώρας ἀπιέναι εἴτε ἡμᾶς ; 19. ὁ δὲ 
δ ᾿ Ἄμν. ἀλθυ, ας ΑΣ, ᾿ ͵΄ Χ ἃ. ὦ ταῦτα μὲν οὐκ ἔφη ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ 

τὼ Δάκωνε ἐλθεῖν παρὰ Σεύθην περὶ τοῦ μισθοῦ, 
καὶ οἴεσθαι ἂν Σ᾿ εύθην πεῖσαι" εἰ δὲ μή, Ἐενοφῶντα 

σὺν αὐτῷ πέμπειν, καὶ συμπράξειν ὑπισχνεῖτο. 
ἐδεῖτο δὲ τὰς κώμας μὴ καίειν. 

20. ᾿Εντεῦθεν πέμπουσι Ἐενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ 

οἱ ἐδόκουν ἐπιτηδειότατοι εἶναι. ὁ δὲ ἐλθὼν λέγει 

πρὸς Σεύθην. 21. Οὐδὲν ἀπαιτήσων, ὦ Σ᾿ εύθη. πά- 

ρειίμι, ἀλλὰ διδάξων ἢν δύνωμαι ὡς οὐ δικαίως μοι 
ἠχθέσθης ὅτι ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν ἀπήτουν σε προ- 
θύμως ἃ ὑπέσχου αὐτοῖς" σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ ἧττον 
δ γἱξ , -Ξ » ἴοι Ἅν- Ὁ ! 2 ἐνόμιζον συμφέρον εἶναι ἀποδοῦναι ἢ ἐκείνοις ἀπολα- 

- “ Ν Ν “. Ν Ἄ ἣ 3 

βεῖν. 22. πρῶτον μὲν γὰρ οἶδα μετὰ τοὺς θεοὺς εἰς 

τὸ φανερόν σε τούτους καταστήσαντας, ἐπεί γε βα- 
“ 3 Ι 4 ἈΝ “ 2 

σίλέα σε ἐποίησαν πολλῆς χωρας καὶ πολλῶν ἀν- 
τ [2 » “᾿ ΄ ’ " 4 

θρώπων" ὥστε οὐχ οἷόν τέ σοι λανθάνειν οὔτε ἤν τι 
λὸ 5 9 - ᾽ ᾿, ΄ ρ»: ΄ δὲ 

καλὸν οὔτε ἤν τι αἰσχρὸν ποιήσῃς. 23. τοιούτῳ δὲ 
ὄντι ἀνδρὶ μέγα μέν μοι ἐδόκει εἶναι μὴ δοκεῖν ἀχαρ- 
, » 7 θ ΕΣ ὃ » , , δὲ ἦ 

ίστως ἀποπέμψασθαι ἄνδρας εὐεργέτας, μέγα δὲ ε 
9 , ς δ , » ’ Ν Χ , 

ἀκούειν ὑπὸ ἑξακισχελίων ἀνθρώπων, τὸ δὲ μέγιστον 

μηδαμῶς ἄπιστον σαυτὸν καταστῆσαι ὅ,τι λέγοις. 
ζ “ ἴω 3 ΄ 24. ὁρῶ γὰρ τῶν μὲν ἀπίστων ματαίους καὶ ἀδυνά- 

Ν ἀν ᾿ , ΄ ᾿ νΝ δ᾽ Ἃ 
τους καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωμένους" οἵ ὃ ἂν 

19. αὐτ. ἔλθ. τὼ Λάκ. Β. Ρ. Κ. 
20. τὸν Σεύόθ. Β.Ρ.: 
2]. ὡς ἢν δύν. Ὁ. ὡς ἂν δύνωμ. 186 γοϑῖ, Θχοθρί ἃ. ἅ., ΠΟ ἢ 

ἢανε ἢν δύν. -- σύμφορον εἶναι, ἃ. Β. εἶναι σύμφερον, Κ. 
22. ποιήσῃς : ποιήσας, ἃ. ἐποίησας, Ὁ. ποιήσεις, Ϊ. 
23. λέγοις, ἃ. Ὁ. 6. λέγεις [86 οἴμενς Μϑ55. δῃα Καὶ. 
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, «ὦ 5. ᾽ “- ΄ὔ ς ΄ 
φανεροὶ ὦσιν ἀλήθειαν ἀσκοῦντες, τούτων οἱ λόγοι, 

ἤν τι δέωνται, οὐδὲν μεῖον δύνανται ἀνύσασθαι ἢ ἄλ- 
λων ἡ βία' ἤν τέ τινας σωφρονίζειν βούλωνται, 

΄ μα 

γιγνώσκω τὰς τούτων ἀπειλὰς οὐχ ἧττον σωφρονι- 
, {0 Α, Ὁ 7 » , , ς 

ζούσας ἢ ἄλλων τὸ ἤδη κολάζειν: ἤν τέ τῴ τι ὑπι- 
σχνῶνται οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες, οὐδὲν μεῖον διαπράτ- 

τονται ἢ ἄλλοι παραχρῆμα διδόντες. 2. ἀνα- 

μνήσθητι δὲ καὶ σὺ τί προτελέσας ἡμῖν συμμάχους 

ἡμᾶς ἔλαβες. οἶδ᾽ ὅτι οὐδέν: ἀλλὰ πιστευθεὶς ἀλη- 

θεύσειν ἃ ἔλεγες ἐπῆρας τοσούτους ἀνθρώπους συ- 

στρατεύσασθαί τε καὶ συγκατεργάσασθαί σοι ἀρχὴν 

οὐ τριάκοντα μόνον ἀξίαν ταλάντων, ὅσα οἴονται δεῖν 
οὗτοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ πολλαπλασίων. 206. οὐκ 

οὖν τοῦτο μὲν πρῶτον τὸ πιστεύεσθαί σε τὸ καὶ τὴν 

βασιλείαν σοι κατεργασάμενον τούτων τῶν χρημά- 
« Ν “Ὁ , ΡΒ Ἁ 2 Ὡ 

των ὑπὸ σοῦ πιπράσκεται; 27. ἴθι δὴ ἀναμνήσθητι 

πῶς μέγα ἡγοῦ τότε καταπράξασθαι ἃ νῦν καταστρε- 
΄ Μ 3 Ἁ Ἁ 3 ΦοΟ. Ψ » Ἃ Ἁ “ 

ψάμενος ἔχεις. ἐγὼ μὲν εὖ οἶδ᾽ ὅτε εὔξω ἂν τὰ νῦν 

πεπραγμένα μᾶλλόν σοι καταπραχθῆναι ἢ πολλα- 
πλάσια τούτων τῶν χρημάτων γενέσθαι. 28. ἐμοὶ 
τοίνυν μεῖζον βλάβος καὶ αἴσχιον δοκεῖ εἶναι τὸ 

24. ἦν τι... . βίᾳ, οπι. ἃ. Ὁ. ο. 6. --- δύνανται, ΥΥ ΕἸ8Κ6. δύ- 
ο 

νονται Οὗ δύνωνται ἴῃ. Μϑ55. Ἔχοορῖ Γ᾿, ΒΟ Πᾶ5 δύναιντ᾽. -- 
ἀνύσασθαι, Ν᾽ αἰεκη. ἀνέσεσθαι, ἴ. σ. ο.« ἂν ἔσεσθαι [ἢ τεϑβῖ ; 
ἀνύσεσθαι, Ῥ.---τὸ ἤδη κολ. ἃ. Ὁ. ἃ. τε δὴ κολάσεις {πΠ6 ΟΥ̓ Β6Γ 
ΜΞ. τὰς ἤδη κολάσεις, Β.Κ. δε Ρ.᾽8 ποίΐδ. 

25. οἶδ᾽ Μ55. Β. οἶσθ᾽, Μυτγείυβ, Ὁ. Ρ.Κ. 
260. σέ: τέ, 6. οπῃ. ἃ. Ὁ. ἀ.-- τό, οἴη. Ὁ. ε. ἢ, σ.. ἢ.1. Α. κατειρ- 

γασμένον, ϑοπι6 Μ85. Ὧδηα Κ-- ὑπὸ σοῦ, οτι. ἃ. ὃ. ἀ. 
27. καταπράξεσθαι, ΕΘ. καταπρᾶξαι θ᾽, Ὁ. καταπράξεοι, ἃ. 

ΤὮΕ τοϑὶ καταπρᾶξαι.--- ηὔξω, Β. 
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ἴω ,»ι Ἁ »“" Ἃ ᾿ Ἄ, “-“ τ 

ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε μὴ λαβεῖν, ὅσῳπερ 
χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι ἢ ἀρχὴν. 

μὴ πλουτῆσαι, καὶ ὅσῳ λυπηρότερον ἐκ βασιλέως 

ἰδιώτην φανῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι. 29. οὐκ 

οὖν ἐπίστασαι μὲν ὅτι οἱ νῦν σοι ὑπήκοοι γενόμενοι 
3 “ “Ὁ “Ὁ . ᾽ Ὁ Ἂς Ὁ“ »Ν ᾽ : 

οὐ φιλίᾳ τῇ σῇ ἐπείσθησαν ὑπὸ σοῦ ἄρχεσθαι ἀλλ 
λον ΤΡ, . ᾽ - Ε 7 ᾽ ΄, ͵ 
ἀνάγκῃ. καὶ ὅτι ἐπιχειροῖεν ἂν πάλιν ἐλεύθεροι γίγ- 

3 ΄, » Ἁ ῇ 

νεσθαυ, εἰ μή τις αὐτοὺς φόβος κατέχοι; 830. ποτέρως 

οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς καὶ σωφρο- 
νεῖν τὰ πρὸς σέ, εἰ ὁρῷέν σοι τοὺς στρατιώτας οὕτω 

διακειμένους ὡς νῦν τε μένοντας ἂν εἰ σὺ κελεύεις, 

αὖθίς τ᾽ ἂν ταχὺ ἐλθόντας εἰ δέοι, ἄλλους τε τούτων 
ΧΝ ὌΝ, νι , Ν 5 Ν Δ. ἊΝ « ξ 

περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ ἀγαθὰ ταχὺ ἂν σοι ὁπότε 
΄ Ἵ δ » ΄ ἸΡΝ ΘΟ ψ». 

βούλοιο παραγενέσθαι, ἢ εἰ καταδοξάσειαν μήτ᾽ ἂν 

ἄλλους σοι ἐλθεῖν δι’ ἀπιστίαν ἐκ τῶν νῦν γεγενημέ- 

νων τούτους τε αὐτοῖς εὐνουστέρους εἶναι ἢ σοί; 51. 

ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πλήθει γε ἡμῶν λειφθέντες ὑπεῖξάν 

σοι, ἀλλὰ προστατῶν ἀπορίᾳ. οὐκ οὖν νῦν καὶ τοῦτο 
Χ 7) 7 ς κα ΄, Ἶ 

κίνδυνος μὴ λάβωσι προστάτας αὑτῶν τινας τούτων 
«᾿ , ἐτωιν ἢ »“ 2 “ δ, λ. τ 

οἱ νομίζουσιν ὑπὸ σοῦ ἀδικεῖσθαι, ἢ καὶ τούτων 
«ς δὶ ᾿ Ὃ“Ἤ) 

κρείττονας τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐὰν οἱ μὲν στρατιῶ- 

28. μὴ μετασχεῖν, ἃ. ἃ. 6. μοὶ παρασχεῖν, Ὁ.---ἢ τὴν ἀρχήν, 
6.. Θἰ ΕΠ 6Υ ΤΌΤ 15 Δα] 581016. Β. Ἰἰηϊοπαθα ἴο δα τήν. ὅ866 
Ἦ15 ποΐθ. 

29, ἐπίσταμαι, ἃ. Β.---- ὑπήκ. 1Θαποῖαν. ἐπήκ. Μ|55.--- ἄρξ- 
ασθαι, Ὁ. ἄ. 6. ἄρξεσθαι, ἃ. ἄρχεσθαι, 1). Β. Ρ. Κα.---κατέχει, ἃ." 

80. σωφρονεῖν τὰ πρόσθεν. ἃ. Ὁ. ἃ. 6. σωφ. τὰ πρὸς σέ Ρ.Κ. 
φρονεῖν τὰ πρὸς σέ, Ἐ. 10. --- ὁρῶσι, ἕ. α. ἢ.1. Κ.1, Α..--- κελεύοις, 
διυτγεῖ. Γ. Ὁ. Β. Ρ. Κα. κελεύεις, Μ55.. ΒΟ 15 ΡΘΥΠΔΡ5 Ρτο- 
{ογ Ὁ]6 ΘΓ. : 

81. οὐδέ, ἃ. ἃ. 6. Κ' σ. ἢ... Κ. 1. οὐδέν, Β. ἹΚ, --- Λάκεδαιμοτυ 
᾿ 1 ν 2 , 

νίους. ἐὰν μὲν οὖν οἱ, Β: Ρ. ἐὰν μ. οὖν οἱ, ἃ. --- ἀναπράξωνται.. 
6.--- δέ, οἵ. ἃ. Β. Ρ.---;σαυναινέσουσιν, ἃ. Ὁ. Β. Ῥ. 

τ᾿ 
ἢ 
{. 
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ται ὑπισχνῶνται προθυμότερον αὐτοῖς συστρατεύεσ- 
θαι, ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπράξωσιν, οἱ δὲ Δακε- 
δαιμόνιοι διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς στρατιᾶς συναινέσωσιν 
αὐτοῖς ταῦτα ; 32. ὅτι γε μὴν οἱ νῦν ὑπό σοι Θρᾷκες 
“ενόμενοι πολὺ ἂν προθυμότερον ἴοιεν ἐπί σε ἢ σύν 

᾽ "' [ον Ν Ἀ ἴω ΄ οὐ οὐκ ἄδηλον σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος δουλεία 
“ἀν ᾽ ῪΝ 7 , 3 ͵ ὑπάρχει αὑτοῖς, κρατουμένου δέ σου ἐλευθερία. 38. 
εἰ δὲ καὶ τῆς χώρας προνοεῖσθαι ἤδη τι δεῖ ὡς σῆς 
οὔσης, ποτέρως ἂν οἴει ἀπαθῆ κακῶν μᾶλλον αὐτὴν 
εἶναι, εἰ αὐτοὶ οἱ στρατιῶται ἀπολαβόντες ἃ ἐγκα- 
λοῦσιν εἰρήνην καταλιπόντες οἴχοιντο, ἢ εἰ οὗτοί τε 
μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ, σύ τε ἄλλους πειρῷο πλείονας 
τούτων ἔχων ἀντιστρατοπεδεύεσθαι δεομένους τῶν 
» “ » ’ Χ Α͂ νὰ “ ἐπιτηδείων ; 84. ἀργύριον δὲ ποτέρως ἂν πλεῖον 
ἀναλωθείη, εἰ τοῦτο τὸ ὀφειλόμενον ἀποδοθείη, ἢ εἰ 

-“ ᾽; 2 " 5 ἰ, ψ ταῦτά τε οφείλοιντο ἄλλους τε κρείττονας [τούτων] 
δέοι σε μισθοῦσθαι ; 85. ἀλλὰ γὰρ Ἡρακλείδῃ, ὡς 
πρὸς ἐμὲ ἐδήλου, πάμπολυ δοκεῖ τοῦτο τὸ ἀργύριον 
εἶναι. ἢ μὴν πολύ γέ ἐστιν ἔλαττον νῦν σοι καὶ 

“Ὁ “Ὁ Ἧξ ᾽ “. Ἃ Α «ε “Ὁ Ἵ -“ λαβεῖν τοῦτο καὶ ἀποδοῦναι, ἢ πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν 
πρός σε δέκατον τούτου μέρος. 36. οὐ γὰρ ἀριθμός 
ἐστιν ὁ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἡ δύναμις 

οἱ νῦμ- οἵ, 6. Ὦ. Β. 
95, εἰ αὐτοί, ἃ. Ὁ. Β. εἰ οὗτοι, Ὠ. Ρ. Κ. 
94. τοῦτο, ἃ. Ὁ. ἃ. ἢ. τούτοις, Ὦ. Β. Ρ. Κι.---τέ: τοί, ἃ. ο. ἃ. 

σοί, Ὁ. 6. ἢ. Β. τέ [σοι], Ρ. --- ὀφείλοιντο, ἃ. Ὁ. ς. ἀ. Β. Ρ. 
τοιτο, 1).--- τούτων, οτμη. ἃ. ἢ. α. “. 

95. τοῦτ. δοκ. Β. Ρ. Κ.----Σδέκατον, ἃ. Ὦἃ, τὸ δέκ. Π Ὁ: 
96. τὸ ὀλίγ. ἃ. Ὁ.--- καὶ λαμβ. ἃ. ἴ. σ. ἢ. 1.Κ... Β. Τ΄ν. ἀγέϊοϊα 

ἴῃ ΒΟΙΒ Ἰηβίδποθβ Βῃου]α ταῖἢεν 6 δα ἀδά, ἴο Βίγθηρίῃθη {Π6 
Βθῃίεποο. --- ἔσται, ἃ. Ὀ., [6 οἴμεγ Μ88. ἐστίν. --- ἔμπροσθ. ἃ. 
Ὁ ε. πρόσθ. Ρ.---τὰ πάντα ἅ, Τ. ἅ, οἵα. ἃ. ὃ. 

Ρ 
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τοῦ τε ἀποδιδόντος καὶ τοῦ λαμβάνοντος. σοὶ δὲ 

γῦν ἡ κατ᾽ ἐνιαυτὸν γι μωρὸν πλείων ἔσται ἢ μὲ 

ἘΡΕΘῸ ἢ τὰ ἱπαρόντα! πάντα ἃ ἐκέκτησο. 571. ἐγὼ 

μέν, ὦ Σεύθη, ταῦτα ὡς φίλου ὄντος σου περρελιουζοι 

μην, ὅπως σύ τε ἄξιος δοκοίης εἶναι ὧν οἱ θεοί σοι 

ἔδωκαν ἀγαθῶν ἐγώ τε μὴ διαφθαρείην ἐν τῇ στρατιᾶ. 

38. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι νῦν ἐγὼ οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν βουλό- 

ῬΈΡον κακῶς ποιῆσαι δυνηθείην σὺν ταύτῃ τῇ ὀπρηθιᾷ, 

οὔτ᾽ ἂν, εἴ σοι πάλιν βουλοίμην βυηθῆσας ἱκανὸς ἂν 

γενοίμην. οὕτω γὰρ πρὸς ἐμέ ἡ στρατιὰ διάκειται. 

39, καίτοι αὐτόν σε μάρτυρα σὺν θεοῖς εἰδόσι ποιοῦ- 

μαι ὅτι οὔτε ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις 
3 ΄ὔ "2 5} " 3 Ἄς ΝΕ ᾿, 5 Ἄ 

οὐδέν, οὔτε ἤτησα πώποτε εἰς τὸ ἴδιον τὰ ἐκείνων, 
" ΕΒ) ᾿ς ΒΒ, " ΄ Ὶ 

οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπήτησα' 40. ὄμνυμι δέ σον 
ΠῚ ΄ , 2 » ες Ν “ -“" 

μηδὲ ἀποδιδόντος δέξασθαι ἄν, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιω- 
ΕἾ δώ. “-“ ΄, Ψ Ἂς 

ται ἘΠΕΝΕ τὰ εαὐτῶν συν ΝΘ ΒΉΒΟΕΝΟΝ: ἀῤαθν 

γὰρ ἦν τὰ "" ἐμὰ διαπεπρᾶχθαι, τὰ δ᾽ ἐκείνων 

ἸπΕΡΙΘΌ. 5 ἐμὲ κακῶς ὐνάρωα ἄλλως τε καὶ τιμώμενον 

ὑπ᾽ ἐκείνων. 41]. καίτοι ἬΡΑΜΦΘΕΕ γε ἀῆρβν πάντα 

δοκεῖ εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ᾿ παντὸς τρόπου 

ἐγ) δέ, ὦ Σεύθη, οὐδὲν νομίζω ἀνδρὶ ἄλλως τε καὶ 

ἄρχοντι κάλλιον εἶναι ἩΜΟΣ οὐδὲ λαμπρότερον 

ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότητος. 42. ὁ γὰρ 

ταῦτα ἔχων πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν, 

πλουτεῖ δὲ καὶ ἄλλων βουλομένων γενέσθαι, καὶ εὖ 

87. δοκῇς, ἃ. Ὁ. 6. 

89. [τοῖς] θεοῖς, Β. τ.θ.,.Κὶ. 
40. ἐμέ, οἴη. ἃ. Ὁ. εἶ 

41. κτ. καὶ οὐδέ, ἃ. 

ἐ 

κς ἐ..5 δ΄ κα: αδιῴν. 3... 

ἂχ, 

᾽ν δ΄ κυ 
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μὲν πράττων ἔχει τοὺς συνησθησομένους, ἐὰν δέ τι σφαλῇ, οὐ σπανίζει τῶν βοηθησόντων. 43, ἀλλὰ 
γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν ἔργων κατέμαθες ὅτι σοι ᾿] » »-" , 3 κι 5 “ 3 »" ’ 
εκ τῆς ψυχῆς φίλος ἣν, βῆτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγων δύνασαι τοῦτο γνῶναι, ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν 
λόγους πάντας κατανόησον' παρῆσθα γὰρ καὶ ἤκουες 
ἃ ἔλεγον οἱ ψέγειν ἐμὲ βουλόμενοι. 44. κατη- 
γόρουν γάρ μου πρὸς Λακεδαιμονίους ὡς σὲ περὶ ἢ Π Ἂ δ ε Ν δ᾽ ἡ ΄ 
πλείονος ποιοίμην ἢ “ακεδαιμονίους, αὐτοὶ δ᾽ ἐνεκά. 
λοὺυν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον μέλοι μοι ὅπως τὰ σὰ καλῶς ΒΩ ἂ ον ς δ δὶ ἂν δέ Χ δῶ "» ἔχου ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν: ἔφασαν δέ με καὶ ὥρα ἔχειν παρὰ σοῦ. 46. καίτοι τὰ δῶρα ταῦτα πότερον οἴει αὐτοὺς κακόνοιάν τινα ἐνιδόντας μοι πρὸς σὲ αἰτι- 
ἄσθαί με ἔχειν παρὰ σοῦ, ἢ προθυμίαν πολλὴν 
περὶ σὲ κατανοήσαντας; 48. ἐγὼ μὲν οἶμαι πάντας 
ἀνθρώπους νομίζειν εὔνοιαν δεῖν ἀποδείκνυσθαι τούτῳ 
παρ᾽ οὗ ἂν δῶρά τις λαμβάνῃ. σὺ δὲ πρὶν μὲν 
ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμὲ ἐδέξω ἡδέως καὶ ὄμμασι καὶ 
φωνῇ καὶ ἕενίοις, καὶ ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμενος οὐκ 
ἐνεπίμπλασο: ἐπεὶ δὲ κατέπραξας ἃ ἐβούλου καὶ 
γεγένησαι, ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην, μέγιστος, νῦν οὕτω 
με ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρατιώταις τολμᾷς πε- 

42. συνησθημένους, ἃ. Ὁ. ὁ. ΤῊΘ οτηϊβδίοῃ ΟΥ̓́ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ ἰεἐέθγβ, ἰῃ ἃ Ἰοηρ' ψογά, ἰδ ἃ Θοπηοῃ ΟΥΓΟΡ Οἵ σοργὶβίβ. 8661, 
3 

48. πάντας, Μ855. δηὰ 6. πάντων, 4. πάντως, Β.ἢ 5: Γ᾿. ἀκ! ὦ 
44. ἐποιοίμην, ἃ., ΜΠ ΪΟΝ ἰς ἐποιούμην. -- μέλλοιμι, ἃ. μέλει μοι, Ὁ. ἃ. 6. π. 4ᾳ. ἑλοίμην ἴῃ6 οἵπον ΜΩ5. 
460. ἀποδείκ.: ἀποκεῖσθαι, τη. ο. Ὦ. Ρ. Κ. ΡΓΟΌΔΌΙν 188 Ὀείτον σϑϑαϊηρ. 



χιῦ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. [ΥἹΠ.41--ὅ2. 

ριορᾶν; 47. ἀλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι 

πιστεύω, καὶ τὸν χρόνον διδάξειν σε καὶ αὐτόν γέ σε 
οὐχὶ ἀνέξεσθαι τοὺς σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν 
ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦντας. δέομαι οὖν σού, ὅταν 
ἀποδιδῷς, προθυμεῖσθαι ἐμὲ παρὰ τοῖς στρατιώταις 
τοιοῦτον ποιῆσαι οἵονπερ καὶ παρέλαβες. 

48. ἀκούσας ταῦτα ὁ Σεύθης κατηράσατο τῷ 

αἰτίῳ τοῦ μὴ πάλαι ἀποδεδόσθαι τὸν μισθόν" καὶ 
πάντες Ἡρακλείδην τοῦτον ὑπώπτευσαν εἶναι" ἐγὼ 

γάρ, ἔφη, οὔτε διενοήθην πώποτε ἀποστερῆσαι ἀπο- 

δώσω τε. 49. ἐντεῦθεν πάλιν εἶπεν ὁ Ἐενοφῶν, 

᾿Επεὶ τοίνυν διανοῇ ἀποδιδόναι, νῦν ἐγώ σου δέομαι 
δι᾿ ἐμοῦ ἀποδιδόναι, καὶ μὴ περιιδεῖν με διὰ σὲ ἀνο- 
μοίως ἔχοντα ἐν τῇ στρατιᾷ νῦν τε καὶ ὅτε πρὸς σὲ 

ἀφικόμεθα. ὅ0. ὁ δ᾽ εἶπεν, 4.λ᾽ οὔτε τοῖς στρα- 
τιώταις ἔσῃ δι’ ἐμὲ ἀτιμότερος, ἄν τε μένῃς παρ᾽ 
ἐμοὶ χιλίους μόνους ὁπλίτας ἔχων, ἐγώ σοι τά τε 

χωρία ἀποδώσω καὶ τἄλλα ἃ ὑπεσχόμην. 651. ὁ δὲ 
πάλιν εἶπε, Ταῦτα μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ οἷόν τε" 
ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σεύθης, καὶ 

ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἶδα ὃν παρ᾽ ἐμοὶ μένειν ἢ 

ἀπιέναι. δ2. ὁ δὲ πάλιν εἶπεν, ἀλλὰ τὴν μὲν σὴν 

πρόνοιαν ἐπαινῶ. ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν τε" ὅπου 

δ᾽ ἂν ἐγὼ ἐντιμότερος ὦ, νόμιζε καὶ σοὶ τοῦτο ἀγα- 

47. ἀποδιδῶς, ἃ. ἀποδίδως, Β. 
48. κατηγορήσατο, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ---τοῦ, οἴη. ἢ. σ. ἢ. Α.., ἀηὰ 1 

ΤΑΥ͂ Ὀ6 οἵη{6ᾳ. ὅ66 Ηετοασοίαβ, 11. 20. 26. 
49. ἐμοῦ ἀποδοῦναι, ἃ. ἃ. Β. 
50. οὔτε : οὐδέν, ἴ. σας. ἢ. 1. Κ- 1. Α. Θ. οὐδ᾽ ἐν, Ζ. --- τὰ ἄλλα 

πάντα, ε. Β-Ῥ.Κ. 
ὅ1. Ἐπᾶτγε!ν σδῃίηρ ἴῃ Ὁ. 6.57 δη4 ΡΥΟΌΔΌΙ]Υ 4180 ἴῃ ἃ. 
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θὸν ἔσεσθαι. 58. ἐντεῦθεν λέγει Σ᾿ εύθης, ᾿Αργύ- 
» » ᾽ -»" , 

ρίον μὲν οὐκ ἔχω ἀλλ᾽ ἢ μικρόν τι; καὶ τοῦτό σοι 

δίδωμι, τάλαντον" βοῦς δὲ ἑξακοσίους καὶ πρόβατα 
[ 

εἰς τετρακισχίλια καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι καὶ ἑκα- 
͵ὔ -“ ΄-“Ἢ 

τόν. ταῦτα λαβὼν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων σε 
« ’ὔ » 

ὁμήρους προσλαβὼν ἄπιθι. δ4. γελάσας ὁ Ξενο- 
“ -. Ὰ ἥ ΝῚ ᾿] - -“ » Ὰ 

φῶν εἶπεν, Ἢν οὖν μὴ ἐξικνῆται. ταῦτα εἰς τὸν 

μισθόν, τίνος τάλαντον φήσω ἔχειν; ἄρ᾽ οὐκ, ἐπειδὴ 
ν 594 ! ’ 7} ᾽ , 7 ΕΣ Ἃ 

καὶ ἐπικίνδυνόν μοί ἐστιν, ἀπιόντά γε ἄμεινον φυλάτ- 

τεσθαι πέτρους ; ἤκουες δὲ τὰς ἀπειλάς. τότε μὲν 

δὴ αὐτοῦ ἔμεινε. 

δδ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο 

καὶ τοὺς ταῦτα ἐλάσοντας συνέπεμψεν. οἱ δὲ στρα- 

τιῶται τέως μὲν ἔλεγον ὡς Ξενοφῶν οἴχοιτο ὡς 
,ὕ » Γ᾿ Α ΓῪ «ς , » ἴω » ΄ 

Σεύθην οἰκήσων καὶ ἃ ὑπέσχετο αὐτῷ ἀποληψόμε- 
5 ἈΝ Ἁ » ἈἉ ΓΝ ῳ [2 ͵ Ν 

γος" ἐπεὶ δὲ αὐτὸν ἥκοντα εἶδον ἥσθησάν τε καὶ προ- 

σέθεον. ὅθ. Ἐενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ εἶδε Χαρμῖνόν τε καὶ 
Πολύνικον, Ταῦτα, ἔφη, καὶ σέσωσται δι’ ὑμᾶς τῇ 

στρατιᾷ καὶ παραδίδωμι αὐτὰ ἐγὼ ὑμῖν" ὑμεῖς δὲ 
’ ͵ὔ “ -“ ς Ἀ 5 

διαθέμενοι διάδοτε τῇ στρατιᾷ. οἱ μὲν οὖν παραλα- 
; ,ὔ 5 , 

βόντες καὶ λαφυροπώλας καταστήσαντες ἐπώλουν, 
καὶ πολλὴν εἶχον αἰτίαν. δ7. Ἐενοφῶν δὲ οὐ προ- 

σήει, ἀλλὰ φανερὸς ἣν οἴκαδε παρασκευαζόμενος" οὐ 

ὅ8. ἀλλὰ μικρόν τι, ἃ. 6 Οὐ. ΙΥ. 6, 11. 
δ4. ἐπειδή: ἔτι δή, ἃ. Ὁ. 6. 4. --- καὶ ἐπικίνδ. οτη. 6. 4.--- πέτ- 

βους, ἃ. Ὁ. 4. τοὺς πέτ. Β. Ρ. Κα. τοὺς ἐχθρούς, οἴμον Μ55. 
8 Πα Θ.--- ἔμειναν, ΒΡ , 

δὅ.. ἐλάσαντ. Ὁ. πα ἃ. οτηϊτἰηρ ταῦτα. ---- ὡς ὁ Ξεν. ἃ. Β. Ρ. 
- ὡς Σεύθ. ἃ. Ὁ. 4. πρὸς Σ. Β. --- ἂν οἰκήσων, ἃ. Ὁ. ἀ. ----αὐτὸν 
ἥκ. ΟΠ]. 8. Ὁ. : 

ὅθ. δι’ ἡμᾶς, ἃ. Ὁ. ἃ. 
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γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο ᾿Αθήνησι περὶ φυγῆς. 
προσελθόντες δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατο- 
πέδῳ ἐδέοντο μὴ ἀπελθεῖ ὺν [ἂν] ἀ ΐ ὸ ι μὴ ἀπελθεῖν πρὶν [ἂν] ἀπαγάγοι τὸ 
στράτευμα καὶ Θίβρωνι παραδοίη. 

ΝΠ. ᾿Εντεῦθεν διέπλευσαν εἰς Δάμψακον, καὶ 

ὠπαντᾷ τῷ Ξενοφῶντι Εὐκλείδης μάντις Φλιάσιος ὁ 
Υ̓͂ κἅ ΄ὉΝ Ἀ 3 Μ ᾽ ῇ 

Κλεαγόρου υἱὸς τοῦ τὰ ἐνύπνια ἐν Δυκείῳ γεγρα- 
φότος. οὗτος συνήδετο τῷ Ξενοφῶντι ὅτι ἐσέσωστο, 

Ν 3 Ι͂ » ἊΣ ΄ , » ε ᾿ 3 ΄ῸῸΝ καὶ ἠρώτα αὐτὸν πόσον χρυσίον ἔχει. 2. ὁ δ᾽ αὐτῷ 
5 “ τ} 35 δι Μ ΟΣ! ἐ Ψ' ἈΝ 

ἐπομᾶσας εἶπέν ἡ μὴν ἔσεσθαι Μηδὲ ἀψρδυννι ἱκανὸν 
οἴκαδε ἀπιόντι, εἰ μὴ ἀπόδοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ ἃ ἀμφ᾽ 
αὑτὸν εἶχεν. ὁ δ᾽ αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν. 8. ἐπεὶ δ᾽ 

ἔπεμψαν “αμψακηνοὶ ξένια τῷ Ἐενοφῶντι καὶ ἔθυε 
τῷ Δπόλλωνι, παρεστήσατο τὸν Εὐκλείδην" ἰδὼν δὲ 

ν υἱν - ε ἢ ; 3 ῳ , 3. πο. “ἃ τὰ ἱερεῖα ὁ Εὐκλείδης εἶπεν ὅτε πείθοιτο αὐτῷ μὴ 
εἶναι χρήματα. ᾿Αλλ’ οἶδα, ἔφη, ὅτι κἂν μέλλῃ ποτὲ 
ἔσεσθαι, φαίνεταί τι ἐμπόδιον, ἐὰν μηδὲν ἄλλο, σὺ 

ἴω] Ι͂ ἴω «ε “-Φ » . Ἁ 

σαυτῷ. συνωμολόγει ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν. 4. ὁ δὲ 
εἶπεν, ᾿Εμπόδιον. γάρ σοι ὁ Ζεὺς ὁ Μειλίχιός ἐστι, 

ἌΜΚΣ ΄ 9. 3} ἣ ΄, “ Υ » καὶ ἐπήρετο εἰ ἤδη ποτὲ θύσειεν, ὥσπερ οἴκοι, ἔφη. 
ΦΙ ᾽ ᾽ν Ἐπ τν ἂν ΄ αν Ὃ -“ Ὁ ᾽ 3 

εἰώθειν ἐγὼ ὑμῖν θύεσθαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. ὁ δ᾽ οὐκ 
» 3 “ 2 ῇ ’ ᾿ϑ “ “ 

ἔφη ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε τεθυκένανι τούτῳ τῷ θεῷ. 

Ἧς ᾿Αθήνῃσι, Β. Ρ. --- ἄν, ἃ. Ὁ. 6. Ὁ. Β.: οἵ. Κι, απὰ Ρ. 
αἰβαρρύονββ οὔ 1, ΡΘΡΒΔΡ8 Τρ ΒΕ]Υ. ΟομρΡ. 1. 2,2. 

1. ἐνύπ. ἐν Λυκ.: ἐνοίκια ἐν οἰκίῳ, Ὁ. 6. ὁ. ἐν οἰκία ἐν οἰκίῳ, 
ἃ. ---- γεγραφηκότος, 8. Ὁ. ο. ο., ἃ ἔΌΓΠη ΜΟΓΗΥ οὗ ποίῖοα. ---- ἔχοι, 
ἃ. 1). Β. 

2, ἔσεσθαι: οἴεσθαι, ἃ. Ὁ. 6. ---- αὑτόν, ἢ. αὐτόν, Β. Ρ. 
4. ἐμπόδιον, αι. Ὁ. 4. 6. ἢ. ««.ος, Ὁ. Β. Ρ. Κ. --- καὶ ἃ εἰώθ. 

ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ἢ. καθά, 85. Ια. : [καὶ] ἅ, 1). ψῆΟ ΡΓΙΌΡΟΒΕΒ ἴο Βί1Κ8 
ουξ καί. 
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συνεβούλευσεν οὖν αὐτῷ θύεσθαι καθὰ εἰώθει, καὶ 

ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον. ὅ. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ 
Ξενοφῶν προελθὼν εἰς ᾿Οφρύνιον ἐθύετο καὶ ὧλο- 
καύτει χοίρους τῷ πατρίῳ νόμῳ, καὶ ἐκαλλιέρει. 

6. καὶ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνεῖται Βίτων καὶ ἅμα 
Εὐκλείδης χρήματα δώσοντες τῷ στρατεύματι, καὶ 
ξενοῦνταί τε τῷ Ἐενοφῶντι, καὶ ἵππον ὃν ἐν “αμ- 
ψάκῳ ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικῶν, ὑποπτεύοντες 
αὐτὸν δι’ ἔνδειαν πεπρακέναι, ὅτε ἤκουον αὐτὸν 
ἥδεσθαι τῷ ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν 

οὐκ ἤθελον ἀπολαβεῖν. 

7. ᾿Ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρῳάδος, καὶ 
ὑπερβάντες τὴν "Ιδην εἰς ᾿Αντανδρον ἀφικνοῦνται 

πρῶτον, εἶτα παρὰ θάλατταν πορευόμενοι τῆς ᾿Ασίας 
εἰς Θήβης πεδίον. 8. ἐντεῦθεν δι’ ᾿ἀτραμυττίου καὶ 
'ἽΚερτωνοῦ ὁδεύσαντες παρ᾽ ᾿Αἀταρνέα εἰς Καΐκου 

πεδίον ἐλθόντες Πέργαμον καταλαμβάνουσι τῆς 
Μυσίας. 

᾿Ενταῦθα δὴ ἕξενοῦται Ξενοφῶν παρ᾽ ᾿ Ελλάδι τῇ 
Γογγύλου τοῦ ᾿Ερετριέως γυναικὶ καὶ Γοργίωνος καὶ 

Γογγύλου μητρί. 9. αὕτη δ᾽ αὐτῷ φράζει ὅτι Ασι- 

ὅ. φρύνιον, ἃ. Ὁ. ὅεε Ηετοαοίυβ, ΥἹΙ. 48. --- πατρῷῳ, ἃ. 
ἐμρ ἜΣ 

6. βίων, ἃ. Ὁ. ἀ. 6. Ρ. --- ἅμα εὐσικλείδης, 6. ἁμευσικλείδης, 
Ὀ. ἀμευσικλείδης, ἃ. ὅ66 Ρ.᾽5 ποΐο. --- (τὸν) ἵππον, Καὶ 

7. τρωάδος, ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 6. ἢ. ὁ. Δ. Β. Ρ. Κι. Τρφάδος, Ὦ. 
Τροίας, οἴμεῦ Μ55. --- ἀσίας, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. π. 4. Δ. Λυδίας, 1). 
Β. Ρ. Κὶ., δμὰ Β.᾽5 ποῖϑ. 

8. ἀδραμυττ. ἃ. ἃ, ---- κερτωνοῦ ὁδεύσαντες εἰς Κα. ἃ. Ὁ. ο. ἃ. 
κέρτων ὁδ. εἰς Κα. 6. κερτωνίου παρ᾽ ἀταρ. εἰς Κα. ἢ 1. Κ.]. Α. 
Θ. ὁδεύ. οπι. Π)., δηὰ Β. ψῆο αἷ8ο Πδ8 κερτονίου, ψἰῖῃ Ρ, δηὰ 
Κ. --- μυσίας, ἃ. Ὁ. ἃ. 6. ᾳ. Λυδίας, 186 οἴμοῦ Μ55. 
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ν 3 Ἵν 3 ο ΄ 5. “ΑΝ “ » 

δάτης ἐστὶν ἐν τῷ πεδίῳ ἀνὴρ Πέρσης" τοῦτον ἔφη 

αὐτόν, εἰ ἔλθοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοσίοις ἀνδράσι; 
λαβεῖν ἂν καὶ αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ 

“" Ἀ - δὲ Ψ “Ὁ δὲ θ “ 

χρήματα: εἶναι δὲ πολλά. ταῦτα δὲ καθηγησομένους 
» , δ "σι Ε . Χ ͵ ἃ 

ἔπεμψε τόν τε αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ Ζίαφναγόραν, ὃν 
Χ 7 5 -“ Μ 5 εἰἷἝἷ δ [ον 

περι πλείστου ἐποιεῖτος 10. ἔχων οὖν ὁ Ξενοφῶν 

τούτους παρ᾽ ἑαυτῷ ἐθύετο. καὶ Βασίας ὁ ̓ Ηλεῖος 
μάντις παρὼν εἶπεν ὅτι κάλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὐτῷ 

ΝΘ 3 Ν ς , Υ ΄ 3 τ καὶ ὁ ἀνὴρ ἁλώσιμος εἴη. 11]. δειπνήσας οὖν ἐπο- 
΄ ΄ ᾿ δ Ἅ, " 

ρεύετο τούς τε λοχαγοὺς τοὺς μάλιστα φίλους λα- 

βὼν καὶ πιστοὺς γεγενημένους διὰ παντός, ὅπως εὖ 
΄, 3 ΄ ΄ Ἂν ὃ σῷ Ἂν Ὁ 3} 

ποιήσαι αὐτούς. συνεξέρχονται δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλοι 
,Α 3 ε 7 ς Ν δι Ψ ΄ 

βιασάμενοι εἰς ἑξακοσίους" οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀπήλαυνον, 

ἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος, ὡς ἑτοίμων δὴ χρημάτων. 
12. ᾿Επεὶ δὲ ἀφίκοντο περὶ μέσας νύκτας, τὰ μὲν 

πέριξ ὄντα ἀνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ 
πλεῖστα ἀπέδρα αὐτοὺς παραμελοῦντας ὡς τὸν ᾽4σι- 

᾿ 3 Χ , ᾿ Ν ᾽ ’ 

δάτην αὐτὸν λάβοιεν καὶ τὰ ἐκείνου. 18. πυργομα- 
“ ὃ Χ 5 Χ » ἐδ 4 “ 3 Γ, 

χοῦντες δὲ ἐπεὶ οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν, 
ς ᾿: Ν ΤᾺ Ν ΄ Ν » , ὑψηλὴ γὰρ ἣν καὶ μεγάλη καὶ προμαχεῶνας καὶ 

ἄνδρας πολλοὺς καὶ μαχίμους ἔχουσα, διορύττειν 
ἐπεχείρησαν τὸν πύργον. ὁ “δὲ τοῖχος ἣν ἐπ᾽ ὀκτὼ 

"Ά Ψ Ἂ Ων «“ Ἀ ὡ ν : 

πλίνθων γηίνων τὸ εὖρος. 14. ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ διω- 
, ἌΝ ΕΘ, Ν “ ΄ 2 , », 

ρώρυκτο: καὶ ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη, ἐπάταξεν ἔνδοθεν 

10. εἴη, ἃ. θ. εἶεν, Ῥ. Κ. -- οἱ ὁ ἀνήρ, Β. Κ. ---- [ἂν] ἁλώσ. 
εἴη, Ῥ., δῃὰ Κι. ψίτπουΐ []. ἄν, οπι. ἃ. Ὁ. δ. 1. Κ. 1.) ἀπα 1 15 
εὐ ᾶ86α ἴῃ ἢ. 

18. προμαχεῶνας, ἃ. Ὁ. ἴ, α. ἢ. 1. Κι 1. προμαχῶνας, ἴπ6 
οἴμον Μ55. 

14. ἔνδον, ϑυϊ448. ὅ66 ὀβελός. 

, 
Ι 
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βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν ὃν τοῦ ἐγγυ- ρῳ τις ὀβε διαμπερὲς τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυ 
΄ Ν εἶ Ν εῚ ΄, » Ι ᾿ τάτω᾽ τὸ δὲ λοιπὸν ἐκτοξεύοντες ἐποίουν μηδὲ πα- 
, » » α “- φ Ν ᾽ »-“ 

ριέναι ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι. 1. κεκραγότων δὲ αὐτῶν 
ι , » “ ΡῚ , Ν 

καὶ πυρσευόντων ἐκβοηθοῦσιν ᾿Ιταμβέλεσις μὲν 
Μ Α ε -» ͵ » 7 Ν,. 6 - 

ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ἐκ Κομανίας δὲ ὁπλῖται 
Ἄ ͵ Ἁ «ς ᾿, « »ὉἪἭ ᾿ - ῇ 

σσύριοι καὶ Ὑρκάνιοι ἱππεῖς καὶ οὗτοι βασιλέως 
’ ε » Ἁ », Ν » 

μισθοφόροι ὡς ὀγδοήκοντα, καὶ ἄλλοι πελτασταὶ εἰς 

ὀκτακοσίους, ἄλλοι δ᾽ ἐκ Παρθενίου, ἄλλοι δ᾽ ἐ 

᾿Δπολλωνίας καὶ ἐκ τῶν πλησίον χωρίων καὶ ἱππεῖς. 

16. ᾿Ενταῦθα δὴ ὥρα ἣν σκοπεῖν πῶς ἔσται ἡ 

ἄφοδος" καὶ λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα 

ἤλαυνον καὶ ἀνδράποδα ἐντὸς πλαισίου ποιησάμενοι: 

οὐ τοῖς χρήμασιν οὕτω προσέχοντες τὸν νοῦν, ἀλλὰ 
Ἁ Ἁ Ὑ Β ὦν » ’ ΝΥ 7 

μὴ φυγὴ εἴη ἡ ἄφοδος, εἰ καταλιπόντες τὰ χρήματα 

ἀπίοιεν, καὶ οἵ τε πολέμιοι θρασύτεροι εἶεν καὶ οἱ 

στρατιῶται ἀθυμότεροι" νῦν δὲ ἀπήεσαν ὡς περὶ τῶν 
͵ ,ὔ ᾽ Ἁ Ν Φ., δ ΄ 

χρημάτων μαχούμενοι. 17. ἐπεὶ δὲ ἑώρα Γογγύλος 

ὀλύγους μὲν τοὺς Ελληνας, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπικει- 

μένους, ἐξέρχεται καὶ αὐτὸς βίᾳ τῆς μητρὸς ἔχων τὴν 

ἑαυτοῦ δύναμιν, βουλόμενος συμμετασχεῖν τοῦ ἔργου" 

συνεβοήθει δὲ καὶ Προκλῆς ἐξ ᾿Αλισάρνης καὶ Τευ- 
θ ’ὔ « 5 Ἔ, ἣν « δὲ Ἃ »Ἤ 

ρανίας ὁ ἀπὸ Δαμαράτου. 18. οἱ ὃὲ περὶ Ξέενο- 

φῶντα ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέζοντο ὑπὸ τῶν τοξευμάτων 
ΟΥ̓ ΄“΄“"' ’ ᾽, [ ἣ [τ 

καὶ σφενδονῶν, πορευόμενοι κύκλῳ, ὅπως τὰ ὅπλα 

1ὅ. Ἰταμελλίσης, ἃ. ᾿Ιταμέλισις, Ὀ. ᾿Ιταμελίσι, ἀ. ᾿Ιτά- 
βελις, ἔξ. 5. ᾿Ιταμβέλιος, Δ. ᾿Ιταβέλιος, 1). Β.ῬῪΚ.: Β. βυρροδίβ 
᾿Ιταβέλεσις. ΕἸ ΠΘΓ ἘΠδΐ, οὐ ᾿Ιταμβέλεσις, ἰΒ {Π6 {γ 6 ΠΔ4ΠΊ6. 
866 1. 4, 10. ---Ασσύρ. [φρουροί], Ρ. 

16. καὶ ἀνδρ. ἃ. Ὁ. 6. Ρ. καὶ τὰ ἀνδ. Ὁ. Β, Κ΄. 
17. μετασχεῖν, ἃ. Ὁ. 1). --- ἀλισάρνης: ἃ. Ὁ. ἃ., ψτῃοῦΐ {Πα 

δϑρίγαῖθ. ᾿ἁλισάρν. 1). Β. Ρ. Κὶ. 
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Μ Α ΄»Ὃο ,7ὔ , ΄ Ἅ, 

ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων, μόλις διαβαίνουσι τὸν 
“" , 

Κάϊκον ποταμόν, τετρωμένοι ἐγγὺς οἱ ἡμίσεις. 
19. ἐνταῦθα καὶ ᾿4γασίας Σ᾽ τυμφάλιος λοχαγὸς τι- 

τρώσκεται, τὸν πάντα χρόνον μαχόμενος πρὸς τοὺς 
, ο Ψ, :} , ς 4 

πολεμίους. καὶ διασώζονται ἀνδράποδα ὡς διακόσια 

ἔχοντες καὶ πρόβατα ὅσον θύματα. 
“Ὁ Ν ς Ἔ 7 Ἅ ε καὶ »“"» 2 ,΄ἷ΄ 

20. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ θυσάμενος ὁ Ἐενοφῶν ἐξάγει 
Ι΄ Ἂ Ν ν 

νύκτωρ “πᾶν τὸ στράτευμα, ὅπως ὅτι μακροτάτην 

ἔλθοι τῆς Λυδίας εἰς τὸ μὴ διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι φο- 

βεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἀφυλακτεῖν. 21. ὁ δὲ ἀσιδάτης ἀκού- 
Ὡ ΄ ϑιυς ἦν 3... , » ϑεαῦ “ ἃ 

σας ὅτι πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν τεθυμένος εἴη Ἐενοφῶν καὶ 

παντὶ τῷ στρατεύματι ἥξοι, ἐξαυλίζεται εἰς κώμας 

ὑπὸ τὸ Παρθένιον πόλισμα ἐχούσας. 322. ἐνταῦθα 
ς ᾿ γε' Ὁ ,ὔ 3 »-»"» ΕἿ 

οἱ περὶ Ἐενοφῶντα συντυγχάνουσιν αὐτῷ καὶ λαμ- 

βάνουσιν αὐτὸν καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας καὶ τοὺς 

ἵππους καὶ πάντα τὰ ὄντα' καὶ οὕτω τὰ πρότερα 

ἱερὰ ἀπέβη. 283. ἔπειτα πάλιν ἀφικνοῦνται εἰς 
“Ὁ 5 

Πέργαμον. ἐνταῦθα τὸν θεὸν οὐκ ἠἡτιάσατο ὁ Ἐενο- 

φῶν' συνέπραττον γὰρ καὶ οἱ Μάκωνες καὶ οἱ λοχα- 
γοὶ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ὥστ᾽ 

ἐξαίρετα λαμβάνειν καὶ ἵππους καὶ ζεύγη καὶ τἄλλα; 
Ψ ς , μ Νι. » Φ -“ ὥστε ἱκανὸν εἶναι καὶ ἄλλον ἤδη εὖ ποιεῖν. 

Ι 

24, ᾽ν τούτῳ Θίβρων παραγενόμενος παρέλαβε 

18. καϊκον : κάρκασον, ἃ. ἃ. 6. ἢ. σ᾿. ἢ. 1. Κ.1. ἡ. Θ. 
19. ὁ λοχ. Β. Ρ. Κ. 
20. εἰς τό, ἃ. Ὁ. ἃ, 6.; Καὶ. οοηραγοβ. Μεδιηοσγαρ. 1Π1{. 6, 2. 

ὥστε, Ὁ. 
22. γυναῖκας, ἃ. Ὁ. ἃ. γυναῖκα, Ὁ. Β. Ῥ, 
28. οὐκ, οἴῃ. ἃ. ἀ. 6. ἢ ας. 8.1. Κι 1. Α. Β. --οοἡτιάσ.: ἠσπάσατο, 

8: δ. 6.6. Β. 
24, ἐν τούτῳ, ἃ. Ὁ. ὁ. ἐκ τούτου, ἴ). 
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τὸ στράτευμα καὶ συμμίξας τῷ ἄλλῳ ᾿Ελληνικῷ 
ἐπολέμει πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαζον. 

2. [Ἄρχοντες δὲ οἵδε τῆς βασιλέως χώρας ὅσην 
ἐπήλθομεν. Λυδίας ᾿ἀρτίμας, Φρυγίας ᾿ἀρτακάμας, 
“υκαονίας καὶ Καππαδοκίας Μιθριδάτης, Κιλικίας 
Συέννεσις, Φοινίκης καὶ ᾿ἀραβίας Δέρνης, Συρίας καὶ 

᾿ἀσσυρίας Βέλεσυς, Βαβυλῶνος Ῥωπάρας, Μηδίας 

Αρβάκας, Φασιανῶν καὶ ᾿Εσπεριτῶν Τηρίβαζος" 

Καρδοῦχοι δὲ καὶ Χάλυβες καὶ Χαλδαῖοι καὶ Μά- 
κρωνες καὶ Κόλχοι καὶ Μοσσύνοικοι [ καὶ Κοῖται] 

καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι Παφλαγονίας Κορύλας. 

Βιθυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Εὐρώπῃ Θρᾳκῶν Σ εύ- 

θης. 26. ἀριθμὸς δὲ συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἀνα- 

βάσεως καὶ καταβάσεως σταθμοὶ διακόσιοι δεκα- 

πέντε, παρασάγγαι χίλιοι ἑκατὸν πεντήκοντα πέντε, 
στάδια τρισμύρια τετρακισχίλια ἑξακόσια πεντή- 
κοντα. χρόνου πλῆθος τῆς ἀναβάσεως καὶ κατα- 

βάσεως ἐνιαυτὸς καὶ τρεῖς μῆνες. 

25. Βέλεσυς οΥ Βέλεσις. 866 Ϊ. 4,10.---μηδίας, ἃ. {Π6 ταδί 
μηδείας, ἃπα 4180 Β. Ρ. Κ. 8661.7, 15.---κοῖται: 1). Βαρροβίβ 
ταύχοι. 886 ἸΤΥ͂. 7, 1. Υ. ὅ. 17. 

20. ἀριθμὸς δέ: δέ, οπῃ. Ρ .--- τρισμύρια : μύρια, ἃ. Ὁ. α. ἃ. ε. 



πς.  ΥΒΙΚΎΝΩΝΥ 

δ νι μΑΑΩΝ, ἰδῇ τ ἰδφνυνεν»" τοῤμβιωυνυβδνη 
οφεβ ὙΥΎΎΝΥΣ δὰ ὐκωνω,. νὴ. ἡ δον 1 νἀ κηραίν γἂτ ΟΥ̓Δ "ΔΝ να}. ; 8 

δ δον θυμοὶ ἐν χρὶ οχῷ ΚῚ ῥαδοι Ὁαδνψιν 
“Δ δ. 

᾿ τ τρόμο δ δ ΜῊΝ 

ὁθα ἀνδα Ἵ Ὁ ΤΥ ΤΠ ΠΡ 

ἴὸ αὐδο πα λιρο ἄς φοι ἀκ ΈΡΙ 

ὙΟΔΡΌΛΟΙΕΣ ἉαΥτῆοτε ἜΛΑ ἕν ἢ 

«ἰν θδ τ γανον λοι, ὅν φΐ δον 

ἐὐϑτὴν Αι, ὥνν πορλ μον 
ἢ "νι τ Ὃ 

»" ΤΙΝ δ ΧᾺ. Θυσφ αν 1 κ “Θόλα 

1 ; ΟΝ λ-. κι ἘΝ 
ῥά 7." δε δα Ὁ δ πολ Ἢ 4.3 ἜΤ ὙΦ 

τὴν Ὺ ὕοδα μὰ Ὁ Ἂν ΘΡΡΑ Δ Σ ΟΣ; γβ γᾷ 

δ τ ᾿αολτ ἦν 16. ὕπνων φκαχο ε ἡμὴ 

ἐὐοτο. τ πε δα λομγο 

ΤΥ τς, ὄχλοι ὙΥῊ οἰϑάς ἀχόνθμαν ΤΑ 

Στ ἀφ Ἃ. ΖΦ ΘΝ Ὁ ἀδ Ὁ ἐν “ΜῊ Ὄ 

την ὐ Υ ἐὰν ἘΣῪ ΓᾺΥ ΑΥΜ ᾿ τὰ 

ΓῚ ἃ ὁ ἢ ἃ ΔΝ γέρμυ. ᾽ 

2 δὶ ἄν ΠΣ Ὑἤστοο , ἴδω... 

) [ν ὦ) 
ἃ, 

͵ 

᾿ 

ἔ ς 

»» "Ὁ 



ΓΥΧΉΕΣ, 

4. 

Αβροζέλμης, δι ἸΠΓΘΓΡΓΟΙΟΥ βθηΐ ὈΥ Σεύθης ἰο Ξενοφῶν, ΥΥΐ. 
6. 43. 

᾿Αβροκόμας, ἃπι. ΘΠ6 ΠΥ οἵ Κῦρος, οἢ ἴδ Εὐφράτης, 1. ὃ. 20. 15 
ἀοβουῖθα Ὀγ ἴουγ υπάγθα Πρᾶνυ-υπηθα Ἕλληνες, 1. 4. 8. 
Ἰβᾶνϑβ {πΠ6 Συρίαι Πύλαι ππαοίδπαρα, 1. 4. δ᾽ Ὀστη5 8016 
θοαίβ ἴο ργθυθηῦ Κῦρος ἴγοπὶ ογοβδὶπρ τῃ6 Εὐφράτης, 1. 
4. 18. ΔΥΤΙνΘ 8. Οἡ {Π6 ἢο]αὰ οἵ ὈδΔ0116 ἴοο ἰαΐς, [. 7. 12. 

ἔΑβυδος, 1. 1. 9. 
᾿Αγασίας, ἃ ϑίγιηρΠα! απ οἵ ᾿Αρκαδία, 1. 1. 27. ἀοίθοῖβ 

᾿Απολλωνίδης, 1Π1..1. 81. Ὠ15. Ὀγάνογγυ, Ι΄. 7. 1]. 15. 9η6 
οὗἩἨ 1π6 ἢἤνϑί ἴο βίογτῃ {Π6 ἰοστύ οἵ 186 Δρίλαι, Υ͂. 2. 15. 
τ ἀϊοα]θ5 τῃ6 διηθιτοη οἵ τῃ6 Λακεδαιμόνιοι, Υ]. 1. 80. 
18 βΒδηΐ ἃ5 8 διῃ θαββϑᾶαου ἴο Ἡράκλεια, ΥἹ]. 2. 7. ψ]5Π65 
1Π6 ΔΙΊ ποῦ ἴο Ὀ6 αἰν!αοα, ΥἼΙ. 4. 10. τϑβοιθϑ ομδ οἵ 
ἢὶβ ΒΟ αἴθυβ ΠῸΠιὶ Δέξιππος, Υ]. 6. 7. ργδβαπίβ ΠΙΠΒ6} Ὁ 
ἴο Κλέανδρος ἴον Ἰυαστηοπῦ, ΥἹ. 6. 17. 15 ψουπάδα ψΏ116 
ΒρΒεπρ' ἀραϊηβὲ ᾿Ασιδάτης, 1]. 8. 19. 

᾿Αγησίλαος, του Τ5 ΠΤ ῸΠι ᾿Ασία, Υ.. 8. 6. 
᾿Αγίας, ἃη Ατοδαϊδη ρεπογαὶ ἀπιοηρ [η6 Ἕλληνες, 18. [ἀΚΘη ὈΥ͂ 

Τισσαφέρνης, 11. ὅ. 81, ἀπά ρΡαυΐ ἴο ἀφαίῃ, 11. 6. 1. ἢ]8 
ομδγδοίον, 11. 6. 80. 

᾽Ἄθηναι, ἱπνααεα Ὀγ {π6 Πέρσαι, 111... 11]. 
᾿Αϑηναῖοι, 58ου ἴσο ΔΠηΠΆ}}ν ἴο Αρτεμις, 111. 2. 12. ροΒ886858 

ἃ ἰγθάβυσυ αἱ Δελφοί, Κ΄. 8. ὅ. ἅγ6 γτϑργοδοιθαὰ ψιτῇ ἀ18- 
ΒοπΘϑίυ ὈΥ Χειρίσοφος, ΠΥ. 6. 16. {ΠΕ ῚΓ ΡΟ ΕΓ 15 οὐ Βηῃ6α 
ὈΥ ἴΠ6 Λακεδαιμόνιοι, 11. 1. 27. {ΠοὶΓ ροοὰ (Δ1} 15 
ΡΓαϊβθα Ὀγ Σεύθης, ΨΜ᾿ο 64118 [6 πὶ ἢ18. Κίπϑιμθη, 11. 2. 
91. 

Αἰγύπτιοι, ἃΥ6 ΘΠΘΠΪθ85 τὸ {ῃ6 Πέρσαι, 11. ὅ. 18. βοτπα οἵ 
{Π6 πὶ βοῦν ἴῃ 16 Ῥασβίδῃ ὅγτηνυ, 1. ὃ. 9. 

Αἰήτης, σταπαίαί ον οὔ ἐμ 6 Κίπρ' οὔ τῆς Φασιανοί, Υ. 6. 837. 
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Αἰνείας, ἃ ΘΙ ΣΤΡ Δ] 14ῃ οἀρίδϊη, 15 Κι Π16α ἴῃ ἰακίηρσ ἃ [οσὶ οἵ 
1ῃ6 Ταόχοι, ΪΝ. 7. 18. 

Αἰνιᾶνες, 1Ιεα Ὀγ Μένων, 1. 2. 6. {πεν ἀᾶηοθ δὲ δῃ δηίξογίδϊη- 
τηρηΐ, ΥΙ. 1. 7---9. 

Αἰολίς, ΚΝ. 6. 24. 
Αἰσχίνης, ἃ ΑὐσδΥπδηΐϊδη οδρίδϊπη οὗ ἸΙρΗ -ἀτηθα ᾿Αρκάδες, 

Τν- 3.22. 1.8. 18: 
᾿Ακαρνάν, ἸΥ͂. 8. 18. 
᾿Αλισάρνη, ΝἾΤ]. 8 17. 
“Αλυς, Ἀϊῖνον, ψθοθ ΝΕ ΘΕ: 
᾿Αμαζόνων σάγαρις, ΤΥ. 4. 16. 
᾿Αμβρακιώτης, 1. ἴ. 18. 
᾿Αμφικράτης, δ Αὐμοπΐδη οδρίδϊη, βοη οὗ ᾿Αμθιδῆηδν ἵν. 2. 

18. 15 ΚΠ6α Ὁ. {Π6 Καρδοῦχοι, ΙΥ͂. 2. 17 
᾿Αμφιπολίτης, 1. 10. 7. 
᾿Αναξίβιος, ἃ ὥραγίδι) παν] σοτητηδη ον ; Γοί.865 5Π105 ἴο 1Π6 

Ἕλληνες, Ὀὰαῦ ῬΓΟΙΏΪ565 {Π6Πὶ οιηρ] ογιηθηΐ, Υ. 1. 4. ΥἹ. 
1.16. ΝΠ. 1. 8. Ὀγηρβ {Π6Πὶ οὐοῦ ἴο Βυζάντιον, Υ11. 1. 
7. Θχοϊαάθβ {Πϑῖὴ ὈΥ ΓΘδοῆουυ ΠῸΠπὶ {Π6 οἰΐγ, Ν11.1, 
11. 15 ΘοΠ]Ρ6]164 ἰο ἢν ἴο {Π6 οἰΐαάε], 1]. 1. 20. Ἰοᾶνϑδ 
Βυζάντιον, Ν]]. 2. ὅ. βοὸπα5 Ξενοφῶν ἴο ἴῃ. ἀυων, ΥΠ]. 
2.8. 

ἤΑντανδρος, ὟἼΙ. 8. 7. 
᾿Αντιλέων, ἃ ΤἼυτίΔη ; ΡΙΌΡΟΒΘΒ {πα΄ {Π6 Ἕλληνες 5ῃου]α 541] 

Βοῖηθ ἴτοπι Τραπεζοῦς, Υ. 1. 2 
᾿Απόλλων, ἤαγϑ Μαρσύας, 1. 2. 8. Ξενοφῶν ϑδογϊῆςα5. ὅο ΠΙΤη, 

ΤΙ. 8, 8. 
᾿Απολλωνία, ΝΠ]. 8. 15. 
᾿Απολλωνίδης, ἃ 1, γαΐϊδη, ροῖνα8. σον αν δάν]οθ, [Π1.1. 26, 

15. ΕΧρϑὶ!ϑὰ ἴτοπι {Ππ6 διττὴν οὗ {π6 Ἕλληνες, 11]. 1, 82. 
᾿Αράβια, ἱγανογβοα Ὀγ Κῦρος, Ϊ. ὅ. 1. βονεγπθα Ὀγ Δέρνης, ΥΤΙ. 

8. 26. 
᾿Αράξης, ἃ Υἶνοῦ οὗἉ Συρία, οΥοβδεα Ὀγ Κῦρος, 1. 4. 19. 
᾿Αρβάκας, ΟΥ̓ ᾿ ΒΌΨΘΙΠΟΥ οὗ Μηδία, 11. 8. 25. δῃα ἴῃ {Π6 Ὀαῦ- 
᾿Αρβάκης {16 ἀραϊηϑί Κῦρος, οΠ6 οἵ [Π6 Κὶῃρ᾽᾿ 5 ρεπϑΊαδίβ, 1. 

71} 
᾿Αργώ, ὙΙ ς- 
ὙῊ 8Δὴ Αγοδάϊδη οὐ Ῥδυυμαϑιδῃ ϑοοίμβαγυοι, ΥἹ]. 4. 18. 

ΨΙ: δ. 2: ΝῚ 59: 
᾿Αριαῖος, σοἸητηδηἀογΌ Πα 6. Κῦρος, 1. 8. ὅ. Η165 οη 1πΠ6 ἀδαίμοί 

Κῦρος, 1. 9. 81. τοία865 [Π6 Κίηράοιῃ, 11. 2. 1. πηδῖκ65 Δ ἢ 
Δρτθοιηθηΐ ψ ἢ {Πῃ6 Ἕλληνες, 11. 2. 10. 15 ρατᾳοποα ὈΥ͂ 

“Ξ-’ οὐ ΣΝ α.".»-. 
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{Π6 Κίηρ, δηἃ ἴπ σΟηΒθα θηοο ἀαβουίθβ {Π6 Ἕλληνες, 11. 
4.2. Ὀοίγαυβ ἴΠοηῃ, 111. 2. 2. -ὅ. 

᾿Αρίσταρχος, ϑυοοαοαβ Κλέανδρος αἱ Βυζάντιον, Υ1]. 2. ὅ. 
5618 ΤΏΟΓῈ ΤΠ δὴ ἔοι πυπαγθα οὗ {Π6 Ἕλληνες, 1]. 2. 6. 
δηὰ ρῥγθνθηΐβ ἴΠ6 τϑϑῦ πὶ ογοββίηρ ἰο ᾿Ασία,Υ ΤΠ]. 2. 12. 
1165 ἴο σοὺ Ξενοφῶν ἱπΐο 15 ροψεῖ, 1]. 2. 14. 1]. 
τ, 2. 

᾿Αριστέας, ἃ ἀἰϊδεπρι 5ηθα ΟΠΐδη, οἀρίαϊη οὗ ΠΙρῃ -ἀτιηθα 
ἘΟΘΏ5; Εν τ 1:98. ΤΥ. 6. 90. 

᾿Αρίστιππος, ἃ ΓΙ Βεββα!ϊίαῃ, οδίαϊῃβ ἔἴτοτη Κῦρος ἔτοορβ δηά 
ἹΠΏΟΠΘΥ ἴο Γοϑὶϑύ 8η ορροβὶίβ ἔδοίίοη, 1. 1. 10. τηδῖϑβ 
Μένων δὶ5Β Ιδαϊοπαηΐ, 11. 6. 28. 

᾿Αρίστων, ἂἃὴ ΑἸΠΘηΐδῃ, βοὴ ΟἹ 8ῃ ΘΙΠΡΑΒΒΥ ἴο Σινώπη, Υ. 
6. 14. 

᾿Αριστώνυμος, ἃ Μοίῃγαγίαηῃ οὗ ᾿Αρκαδία, οἀρίαὶπ οἵ ΠαοᾶνΥ- 
ἀυηθα ἴσοορβ, ΕὟ..1..27. 1.6.0. ΙΥ. 7.11. 

᾿Αρκάδες, ἔογπη ἃ ἰᾶγρα ρατί οὐ (ῃ6 δύῖηγν, ΥἹ. 2. 10. {Π6Ὺ δηᾶ 
[86 ᾿Αχαιοὶ Βοραῖαίβ {μοι βοῖνοβ ἔτοπη {π6 ἃν, ΥἹ. 2. 
12. ἅτ ἀεοίδαίεα ὈΥ {6 Θρᾷκες, ΥΤΙ. 8, 1--9, (86 
ἀδηοα ἴῃ δυο, ΥἹ. 1. 11. οὔθ οὗ {Πϑῖ δοοῦβ88 
Ξενοφῶν, 1]. 6. 8. 

᾿Αρμένια, ἸΥ. 8. 1. 8. ταναροὰ ὈΥ {π6 Καρδοῦχοι, ΙΥ͂. 4. 1. 
οοπίαϊηϑ [η6 βουγοο οὔ [Πς Τίγρης, ΙΥ-. 4. 1. σονγεγποα ὈΥῪ 
᾿Ορόντας, [Π1. ὅ. 17. ΙΝ. 8. 4. 186 νψεβίθσῃ ρᾶῦΐ ὈΥῪ 
Τηρίβαζος, ΤΥ. 4. 4. 

“Αρμήνη, ἃ Ρΐαο6 Π6αῚ Σινώπη; ΟΗ ψ ΏΙΟΗ [Π6 Ἕλληνες ΔΠΟΠΟΥ, 
1.1. 15---17. 

ἽἍρπασος, ἃ Υῖνον Ὀδίψθθῃ (ἢ6 Σκυθίνοι ἀπα Χάλυβες, ΤΥ. 7. 
18. 

᾿Αρταγέρσης, ΠΟΙΩΤΩΔΠΑΟΥ οὗ [Π6 ΚΙηρ᾽ 5 οαναῖνυ, ἰ. 7. 11. 1116 
Ὀγ Κῦρος. 1. 8. 34. 

᾿Αρτακάμας, ϑαῖταρ οὗ Φρύγια, ΝἼΙ. 8. 25. 
᾿Αρταξέρξης, ἴῃ βΒοη οἵ Δαρεῖος ἀπὰ Παρύσατις, 1. 1, 1. 886 

οδϑαβ ἢϊ5 ἔῃ ου, ἀγγοϑίβ Κῦρος, Ὀὰΐὺ 15 ρετβυδαθα Ὀγ Π]15 
τ] ΟῚ ἴο ΓΘ] Θαβ6 Βίτῃ, [. 1. 8. Ῥγθρασοβ ΜΓ ἀρδὶπβύ ἢ]ΠῚ, 
1. 2. ὅ. ᾿ὶβ ἀῦων, [. 7. 11. ΒΘ 15 ψουπάθα ὃγ Κῦρος, Ϊ. 
8. 26. ρΙυπάθιβ {Πη6 οδπὶρ οἵ Κῦρος, 1. 10. 1. τοίγοδίβ 
θαίογο {π6 Ἕλληνες, [. 10. 11. ἀδηηαπα8 {Π6 Δγτη8 οὔ {Π6 
Ἕλληνες, [Π. 1. 8. ἸηαΚ685 ἃ ἴγϑαῖυ ψὶῖῃ {ἢθπι, 11. 8, 26. 
Ρυΐβ {Ὠ 61 οομηδηάογβ (0 ἀδδίῃ, [1]. 6. 1. 

᾿Αρτάοζος, ἃ {τεηα οἵ Κῦρος, 11. 4. 16. 11. ὅ. 8. 
᾿Αρταπάτης, ἃ (ΔἸΤΠ Ὰ] Βετναπὶ οὗ Κῦρος, 1. 6. 11. ἀἴε8. οη {Π6 

Ὀοάν οἵ Κῦρος, [. 8. 28. 
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Αρτεμις, ἴῃ6 Δῆπι8)} 580. ]ῆοα πηδ4θ ἴο 6 ΟΥ̓ {86 ᾿Αθηναῖοι, 
111. 2. 12. ΠΕΙ ἴθιηρ]6 δ Ἔφεσος, Ν. ὃ. 8. ΘΙ ρ16 Ὀ0}0 
ΒΥ Ξενοφῶν, Υ. 8. 8. 12. ραγί οἵ [ῃ6 5Ρ01] ἀφαϊοαίαα ἴο 
Πδγ ὈΥ {Π6 Ἕλληνες, Υ. ὃ. 4. 

᾿Αρτίμας, ϑαῖταρ οἵ Λυδία, ΝἼ]. 8. 2. 
᾿Αρτοῦχας, [Υ͂. 8. 4. 
᾿Αρύστας, ἼΙ!. 8. 28---2ὅ. 
᾿Αρχαγόρας, ἂπι ΑὙρῖνα 6Χ 116, ἃ οαρίδϊη διποὴρ {πΠ6 Ἕλληνες, 

10:2... 19.717. 
᾿Ασίαν 8. ΘΠ ΠΕ, ΤΠ δὲ 
᾿Ασιδάτης, ἃ ΘΙ Ῥαγβίδη ΠθδῚ Πέργαμος, ΥἼΙ. 8. 9. θε- 

βίεροά ὈΥ͂ Ξενοφῶν, ΥἼΠ]. 8. 11---19. αἰἴζοννγαγα 8 [ἀ ΚΘ 
τγῖτἢ 15 [ΤΆ] ἀπα ρτοροτίν, ΥΠ. 8. 90. 

᾽Ασιναῖος, Υ. 6. 86. ΥὙἹΙ. 4.11]. 
᾿Ασπένδιοι, 1. 2. 12. 
᾿Ασσυρία, σονογπροά ὈΥ Βέλεσυς, ΝἼΙ. 8, 2ὅ. 
᾿Ασσύριοι, ΘἸΠρ]ογ ἃ ἃ8 ΠΠΘΙΟΘΠΑΓΥ ΟΑΨΑΙΓΥ ὈΥ {πε Κίηρ, ΥΠ]. 

8. 1ὅ 
᾿Ατάρνευς, 1]. 8. 8. 
᾿Ατραμύττιον, Υ 1]. 8. 7. 
᾿Αχαιοί, ἴογιη ἃ Ἰᾶτρα ραγί οἵ (ῃ6 ατδαῖ ἅσην, ΥἹ. 2, 10. 
᾿Αχερουσίας Χεῤῥόνησος, 1ῃ6 ροϊηΐ ψΠΘΓ 6 Ἡρακλῆς ἀδβορηαρα 

ἴον. Κέρβερος, ΥΙ. 2. 2. 

ΒΒ; 

Βαβυλών, 1. 4. 11. 1. ὅ. 6. 115 ἀἰϊδίαποα ἴτοιη {Π6 Π6]4 οὗ Ὀα({16, 
11. 2. 6. ἴτοιη Κοτύωρα, .ὅ.4. σονεγπαα ὈΥ 'Ρωπάρας, 
γ 1.8. 2ὅ. 

Βαβυλωνία, ττανεύδοα Ὀγ Κῦρος, 1. 7. 1. Ὀγ 1πΠ6 Ἕλληνες, 11. 
2.18. 

Βασίας, ἂἃῃ Ε]ΘδΔη βοοίμβανον, Υ11,8.11. 
Βασίας, ἃ Ατοδαϊαη, ΚΙΠ16α Ὀγ ἴΠ6 Καρδοῦχοι, 1Υ.1. 18. 
Βελεσυς, σον ΥΠΟΥ οἵ Συρία, 1. 4.10. Δη4 80 οἵ ᾿Ασσυρία, Ν 1]. 

8. 2ὅ. 
Βιθυνοί, ΥἹ. 2. 17. ΝΊ. 4. 2. ἀπᾶοῦ [ἢ6 ρονθιπιηθηΐ οὗ Φαρνά- 

βαζος, Ν1Ι. 8. 2. 
Βισάνθη, ἃ ΟἸΔΥ ΡΙΟΙΠΙΒ6α ἴο Ξενοφῶν Ὀγ Σεύθης, 1]. 2. 88. 

ΥὙΙ1].ὅ. 8. 
Βίτων, ὈΓΙΏΡΒ ΙΠΟΠΘΥ ἴο {Π6 ΔΙΏΥ, δηΐογίδϊη5 Ξενοφῶν, πα 

ΓΘΘθΙὴΒ ἃ ἤοῖβα ΜΠΙΟΝ Π6 Πᾶα Ὀδθη ΟὈ]Ιρθα ἴο 86|}, 
ὙΠ]. 8.6. 

Βοιωτοί, Υ, 8. 6. 
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Βοΐσκος, ἃ ΤΉ ΘΒβα Δ η ΡῈ ΡΠ δί, ΡΙΌΠ 6 ΓΒ ΒΟΠ6 ρθορὶα οἵ 
Κοτύωρα, Υ. 8. 28. 

Βυζάντιον, ἰῃ8 το κβ δῖα Ὀγουρηῦ ΟΥ̓ΘΓ ἴο 1 Ὀγ ᾿Αναξίβιος, 
Υ11.1. 7. τ1ῃ6 ραΐθβ ἀῦὰὸ βῆ ἀραϊηϑῦ ἴδοι, ΥΤΙ. 1. 16. 
1Π6ν Θηΐθῦ ὈΥ ἴογοο, Υ11. 1. 17. βα14 ἴο Πᾶν ἐου πη ΠῪ 
Ὀϑ]οησοα ἰο 1Π6 ᾿Αθηναῖοι, 11.1.27. 

τ' 
Γάνος, ΥΤΠ]. ὅ. 8. 
Γαυλίτης, ἃ ϑαιηϊδῃ 6Χ1]6, (1 0Πἃ] ἴο Κῦρος, 1. 7. ὅ. 
Τλοῦς, [Π6. 8οη οὗ Ταμώς, 11.1. 8. ῥτοπιῖδθ8 το γ 5. ΤΓΟΓῚ 

Κῦρος ἴο {86 Ἕλληνες, 1. 4.16 1. ὅ. 7. ἀππουησθβ. {86 
ἀθδίῃ οὔ Κῦρος, 11. 1. 8. 15 Β66η ὃγ [Π6 Ἕλληνες, 11. 4. 24. 

Γνήσιππος, ἃῃ ΑἸΠοπίδη, ΥΠ]. 8. 28. 
Γογγύλος, ἂἃῃ Εγοίτη, {Π6 Πυβθαπηα οὔ Ἑλλάς, ΝἼ]. 8. 8. 
Γογγύλος, βοὴ οἵ Γογγύλος {6 Ετοίτίδη, α᾽45 Ξενοφῶν ἀραϊηδὶ 

᾿Ασιδάτης, 11. 8.17. 
Γοργίας ὁ Λεόντινος, ἴΠ8 [ΘΔ Π 6 οὗ Πρόξενος, 11. 6. 16. 
Τοργίων, βοη οἵ Γογγύλος ἀπα Ἕλλαάς, Υ ΤΠ]. 8. 8. 
Τυμνιάς, ἃ ἰᾶγρα οἷν οἵ (Π6 Σκυθίνοι, ΤΥ. 7. 19. 
Γωβρύας, οπεα οἵ {πΠ6 Κἰῃρ᾽5 σ6ῃ 6815, 1.7. 12. 

Ζ. 

Δαμάρατος, ἃ [,Δοοπΐδη, ΠΟΙ οὐὁὨ Προκλῆς, 1.1. 8. 1]. 8. 17. 
Δάνα;, ἃ οἰΐν ραββεα Ὀγ Κῦρος ἴῃ 15 τηΔΥΟἢ, 1. 2. 20. 
Δαρδανεύς, 111,1. 47. Υ. 6. 19 --- 21. 1.1. 82. ὙἹΙ. 8. 18. 

ΠΕ ΙΑς 
Δάρδης, ἃ ΥἶνοΥ, αὖ 1Π6 βουγοθ οὗ ψῃϊοῦ ψγὰ8 τἢ6 ρῬαΐίδοθ οὗ 

Βέλεσυς, 1. 4. 10. 
Δαρεῖος, ἴΠ6 ἔΔΊΠῸΥ οἵ ᾿Αρταξέρξης δῃὰ Κῦρος, 1. 1. 1. Β6η4}8 [ῸΓ 

Κῦρος, 1.1.2. ἀϊ65.1.1. 8. 
Δαφναγόρας, ἃ Ἰοπα οἵ Ἑλλάς, ΥἼ]. 8. 10. 
Δέλτα τῆς Θράκης, 1]. 1. 88. ΥἹΙ. ὅ.1. 
Δελφοί, {ῃ 6. ογᾶοϊθ {Ππϑῦθ σοῃβυ! θα Ὀγ Ξενοφῶν, 111.1. 6. τῃς 

οἤοσῖηρ τηδαθ {Ποῦ ὈΥ Πὶπὶ ΠΠΌΠι {Π6 5Ρ0115, Υ΄. ὃ. ὅ. 
Δέξιππος, ἃ 1,Δοοηΐδη, ἃρροϊηοα το οΟ]]6οΐ 581Ρ08 ἴογ ἴΠ6 Ἕλ- 

ληνες ; 58115 ἵτοτη Τραπεζοῦς, Υ. 1. 1ὅ. δἀοουβ65 Ξενοφῶν 
το ᾿Αναξίβιος, 1. 1. 82. Βροακβ 1] οὗ τῇ Ἕλληνες ἴο 
Κλέανδρος, ΥἹ. 6. 9. 15 ΤΟργοδοΠῃοα Ὀγ ̓ Αγασίας, Υ]. 6. 22. 
15. ΚΙΠδὰ ἴῃ Θρᾷκη ὈΥ Νίκανδρος, Υ.1. 1ὅ. 

Δερκυλλίδας, Υ΄. 6. 24. 
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Δέρνης, σονΘΙΏΟΥ οὗ Φοινίκη ἀηα ᾿Αράβια, Ν]]. 8. 2ὅ. 
Δημοκράτης Τεμενίτης, 15 Β6η 0 Ἰοοκ ουΐ, ΕΥ̓. 4. 1ὅ. γτοΐατπε 

ΜΙ ἃ ρυ]βοποῖ, ΓΥ, 4. 16. 
Δόλοπες, Ἰεα Ὀγ Μένων, [. 2. 6. 
φρακθηθρει ἃ ϑρδγίδῃ 6βχ!]θ, οοπάποῖβ [Π6 σα Π168 δὲ Τραπεζοῦς, 

. 8. 2ὅ. 
Δρίλαι, [ῃΠ6 τηοϑῦ γαῦ Κα παίϊοη οἵ Πόντος, βῃθιηΐθβ ἴὸ {Π6 

ὈΘΟΡΪ6 οἵ Τραπεζοῦς, Υ. 2. 2. 1Π6]ν ΟΠϊ]ο Ρ]δο6 15 αὐΐδοκεα 
Ὀγ 186 Ἕλληνες, δπα ἰδῖκοη νι αἀἸΠου]ν, Υ΄. 2. 8----857. 

Ε. 

᾿Ἑκατώνυμος, ἴῃ6 διηραδβδάου ἴτοτη Σινώπη ἴο {πΠ6 Ἕλληνες, Υ΄. 
ὅ. 1. τῃτδαΐθηβ ψαγ, Κ΄. ὅ. 10 --- 12. δανῖβαβ {Π6 πὶ ἴο σῸ 
ὈΥ 568 γαΐμοῦ ῃδη Ὀν ἰδπά, Υ. 6. 8,10. 

᾿Ἐκβάτανα, 11. 4. 2. 
Ἑλλάς, 1Π6 ν]ΐα οἵ Τογγύλος, ἀπ τηοίῃοῦ οὗ Τογγύλος δηᾶ 

Γοργίων, ΘπίοΓίδ!η5 Ξενοφῶν αὖ Πέργαμος, 1]. 8. 8. 
Ἕλληνες, ἰῃοΒ6. ψ] Κῦρος ἃ΄6 οοπηδπηαθα ὈΥ Κλέαρχος, 

Σωκράτης, πα Σοφαίνετος, 1. 2. 9. {Π6 1} πυταθοσ, 1. 2. 10. 
οδαγδοίον, 1]. 4. 8. ΠΥ τοίαβα ἴο τηϑοἢ ἀραϊηβῦ {86 
κίηρ, 1. 8.1. .1.4.12. ἀοίδαϊ [Π6 Ὀατθανδηδβ, 1. 8. 21. το- 
[1 ἴο {Π6ῚΓ οατηρ, 1.10, 17. 7οἴη ᾿Αριαῖος, 1. 2. 8. Ὀυΐ 
ΘῃΟδΙῺΡ βαραγδίοϊυ, 11. 4.1. Ἰοβα {Π6ῚΓ σθ πο α}]8 ὈΥ {86 
ἘΥΘΔΟΠΕΓΥ οἵ Τισσαφέρνης, 11. ὅ. 81. αἰδοῖ ΠΟ οοΙη- 
ἸηΔη66γ5, 111.1. 47. ἀοίδαι [ἢ6 Πέρσαι, 111. 4. 15. πὰ 
ἀγῖνα ΤΠοτὴ ἴτομι {Π6 ΠεΙρη 5, 1Π1. 4. 25, ρᾶ85 ψἱτἢ αἸ8Π- 
ΘΟ] ΤΠγουρῊ {πΠ6 οουηίγυ οὗ {6 Καρδοῦχοι, ΓΥ͂. 1. 8. 
{τᾶν Υ86 ᾿Αρμενία, ΙΝ. 4.1. ΒΥ το οη οοἰα ἃπὰ 
Ὠσηροι, ΓΝ. ὅ. 8--7. Τθδοῦ [Π6 Φασιανοί, ΤΥ. 6. 24. αἰίδοκ 
1Π6 Ταόχοι, ΕΥ̓. 7. 2. ἃ΄6 ορροββᾶ ὃγ 1Π6 Χάλυβες, ΙΝ. 7. 
1. ρ855 Τῃγουρῇ {π6 σουηΐγν οὗ [ῃ6 Σκυθίνοι, ΤΝ, 7. 18. 
οἵο85 Μουπί Θήχης, ΙΝ. 7. 21. χηδγ ἢ {ΠΥΟῸΡ {Π6 οουη- 
τγν οὐ {πΠ6 Μάκρωνες, ΙΥ. 8. 1. τάνᾶρα Κολχίς, [Ν΄. 8. 28. 
ΡΕΓΌΓΠῚ βϑιη685 αἱ Τραπεζοῦς, ΤΥ΄ 8. 2ὅ. τηᾶῖκα ΡΓΘαΔΙΟΙῪ 
ΘΧΟΌΓΒΙΟΠΒ ἤτοιη Τραπεζοῦς, “΄. 1. 17. αἰίδοκ [Π6 Δρίλαι, 
Ν. 2. 1. [ἀΚ6 16 Ποῦ οἱἵν οὐ [ηΠ6 Μοσσύνοικοι, Ν.. 4. 18 
--80. τη 6 ἃ ἰδαρα ψ ἢ {Π6 Τιβαρηνοί, Υ. ὅ. ὃ. 5811 ΠΌΤ; 
Κοτύωρα ἴο Σινώπη, Ν]. 1. 14. ἴΠ6πο6 ἴο Ἡράκλεια, Ν]. 2. 
2. ἀϊνιάβ ἱπῖο {ἢγεθ ὈοαΪ685, ΝΊ. 2. 16. υπϊΐα ἀραΐη, Ν]. 
4.1. ἀοἴδαι [μ6 Βιθυνοί, ΥἹ. ὅ. 81. ταδοῦ Χρυσόπολις, Ν]. 
θ. 88. οΓΟ88 ἴο Βυζάντιον, ΝΤΙ. 1.7. ἀγα δχοϊυᾶδά, ΝῚ 1. 
16. ἔογοθ τΠϑῖγ ψὺ ἴῃ, ΝἾἼ]. 1. 17. δηῖθῦ 1η6 βϑυνίοα οὗ 
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Σεύθης, ΝἼΙ, 8. 7. αδϑιϑὲ τη ἴῃ σΟΠα.ΘΥΙηρ ἴΠ6 Θρᾷκες, 
ΨΊΙ]. 8. 84---48. οὈίαϊη ὑΠ6ὶγ ρὰν ψιἢ αἰ ποαϊγ, Ψ11.7. 
56. 581} το Λάμψακος, ΝἼΙ]. 8. 1. ρᾷ88 τῃγουρἢ Τρῳὰς ἴο 
Πέργαμος, Ν Ι. 8. 7. τηάτοῇ ΤΌγχάγα {11} [Π Υ τηθοῖ Θίβρων, 
ἀπα ἸοΙη ἢ15 ἀυν, ΝἼ]. 8. 24. 

Ἑλλήσποντος, ΝΤ]. 2. δ. 
"Ἐνυάλιος. 1. 8.18. γ.2.14. 
᾿Ἐπισθένης, ἂἃπ ΑἸΩΡΠΙροΙίαη, Ιοα 48. 1Π6 ἰδγρϑίϊευβ, [. 10. 7. 

ἴο ΏΟΒΘ οᾶγο Ξενοφῶν οοτητηϊ8 8Δἢ Αὐπηθηΐδῃ γουίῃ, 
ἘΝ 76... 

᾿Ἐπισθένης, αῃ ΟἸγπΙΒίΔη, θα ρ85 τοτη Σεύθης [Π6 118 οἵ ἃ Ὀ6δυ- 
{{{8] Ὀογ, ΝΠ]. 4. 7---11. 

᾿Επύαξα, (ῃ6 να οἵ Συέννεσις, νἱβ115 Κῦρος, ἀηα ΒΌΡΡ]165 Ὠϊτη 
ΙΔ τηοπΥ, 1]. 2. 12. 15 ργεβθηΐ δ ἃ γσϑύῖθν, 1. 2. 14. το - 
ΌΓΠ8 0 Κιλικία “ἢ Μένων, 1. 2. 20. 

Ἕσπερῖται, 1]. 8. 2. 
᾿Ἑτεόνικος, Βῃπιῖ8 {π6 ραΐαεϑ οἵ Βυζάντιον, ΤΙ. 1. 12, 165 ΤΠ Ότη 

τῃη6 Ἕλληνες, 11.1.20. 
Εὐκλείδης, ἃ ΡὨ]Ἰαβίαη Ργορῃθῖ, βοὴ οὗ Κλεάγορας, 1]. 8.1. 

ΘΊνΕΒ ΠΠΟΠΘΥ ἴο {Π6 ΔΙΊΩΥ, ἃπα δϑβἰϑίβ ἴῃ σϑαθϑιηϊηρ ἃ 
ἤοτβθ ψῃϊοῆ δα Ὀθθη βοϊὰ ὃ. Ξενοφῶν, 11.8.6. 

Εὐξεῖνος Πόντος, γεΔοῃ θα Ὀγ {ῃ6 Ἕλληνες, ΙΥ΄. 8. 22. 
Εὐόδευς, ἃ οἀαρίδϊη ποιπάρα ὈΥ ἐΠ6 Θυνοί, ΝἼΠΙ. 4. 18. 
Εὐρύλοχος, 8 [ϑίδη οἵ ᾿Αρκαδία, ρτοΐοοῖβ Ξενοφῶν ψἰτἢ Π18 

ΒΏ1614, Ι΄. 2.21. ΓΝ.7. 11---1 2, ΝΠ. 1. 82. δάνϊβ8ε8 ἴο 
ἀδιηδπα ρΔΥ ἴτοπὶ Σεύθης, Ν]. 6. 40. 

Εὐρύμαχος, ἃ ἰ)ατάἀδηΐδη, Ν΄. 6. 21. 
Εὐρώπη, Ν11.1. 27. 
Εὐφράτης, ᾿Αβροκόμας 15 βίαι! οποα ὑροῃ, Ι. 8. 20. 15. οΥΟΒβθα 

Ὀγ Κῦρος, 1. 4. 16. 115. σ]άίῃ, 1. 4.11. ογοββθα ἀρδὶη ὈΥ 
16 Ἕλληνες, ποΐ {8Γ ἴτοιη 118 βουτοο, ΓΝ. ὅ. 2. 

ων ἃ ΟἸτγ οἵ Ἰωνία, 11. 2. 6. οοῃΐδ!ηΒ ἃ ἴθ ρΡ|6 οὗ ἴΔρτεμις, 
. Ὁ. 9. 

Ζ2. 

Ζαπάτας, ἃ Τἶν ΕΓ Τεδο μα Ὀγ {6 Ἕλληνες, 11. ὅ. 1. ογοΒβθαα Ὁγ 
{ποτὴ, 1Π1. 8. 6. 

Ζεύς, Ξένιος, 1Π|.2. 4. Σωτήρ, 111. 2. 9. ΙΝ. 8. 2ὅ. Βασιλεύς, 
ὙΙ.1.22. Μειλίχιος, ΝΤΙ. 8. 4. 

Ζήλαρχος, Ἰηβραοοίοῦ οὗ {Π6 τηᾶυκθῦ διηοηρ (6 Ἕλληνες, δ΄- 
ἰδοκοα ΒΥ [Π6 Βο!ΐογβ, Υ.7. 24. δβοᾶρβθ8 Ίἢ ἃ βῃΐρ,  .7.29. 



292 ΙΝΌΕΧ. 

Η. 
᾿Ἡγήσανδρος, ἂτι Αὐοδαϊδη οαἀρίαϊη, ἰο568 411 18 5Βο] ἀ1θυβ θαΐ " 

εἰρῃί, ΝΙ. 8. ὅ. 
Ἠλεῖος, (Τολμίδης). 
Ἡράκλεια, Υ. 6. 10. ἃ οΟ]οηΥ ΌΙη Μέγαρα, ἴῃ ἴΠ6 σουπίγν οὔ 

1Π6 Μαριανδυνοί, ΠΘγ6 {πΠ6 Ἕλληνες Θ͵Θ Μ6]} γθοαϊνϑα, 
ΥἹ. 2. 1---8. 

Ἡρακλείδης ΤΣ δάν!868 [6 “Ἕλληνες ἴο Τηᾶ]κ6 ργθβθηΐϑ 
ἴο Σεύθης, ΝΤΙ. 8. 16---29, 15 Βεηΐ ἴο Πέρινθος ἴο ἀἸβροδθ 
οἵ Ροοΐγ, ΝΊ]. 4. 2. τοΐυτηβ, ΝΠ]. ὅ. 2. σδ]υτηπϊαΐθϑ Ξενο- 
φῶν ἰο Σεύθης, Υ11. ὅ. 6. ἀπα δοοιδβο65 ἢϊπη ἴο {6 Λάκωνες, 
ΝΊΙ. 6. 4. 

Ἡρακλεῶται, ΝΊΊ. 2. 8, 
Ἡρακλεῶτις, ΝΙ.2. 19. 
Ἡρακλῆς, ἴῃ Ἕλληνες Β8ΔοΥ1ῆσα ἴο Ὠΐπη Οἡ Γαδοῃὶπρ' Τραπεζοῦς, 

ΙΝ. 8.25. ΥΙ.ὅ. 24, 25. Ξενοφῶν 5Δογ]ῆσαβ ἴο Πῖμ), ΥἹ. 
2. 1ὅ. 16 ρῥΐδοθ. ΘΙ ἢθ αδβοθηαθα ἴθ Κέρβερος, 
ὙΠ 9, 

Θ. 
Θαρύπας, 11. 6. 28. 
Θάψακος, ἃ ΟἿ ΠΘΑΡ ΜΙ ΒΙΟἢ Κῦρος ογοΒδβα 1Π6 Εὐφράτης, 1.4.11. 
Θεογένης, ἃ Πιοοτῖδη οἀρίαϊη ψουπαρα Ὀγ {Π6 Θυνοί, ΥἼΠ]. 4. 18. 
Θεόπομπος. ὃῃ ΑἰμΘηΐδη, Γοίιβ65 (ο ΒΌγΓΘηαογ, 11. 1. 10. ο41164 

ὈΥ Φαλῖνος ἃ γουΐῃ δΔηα ἃ Ρἢ]ΟΒορΠοῚ, 11. 1.18. 
Θερμώδων, γοθεθν ὙΙΕΌ 
Θήβης πεδίον, 11.8.7. 
Θήχης, ἃ τηουηΐϊαΐη ψΏδΠοΘ 1Π6 Ἕλληνες ἢγδί βὰν 186 568α, ΙΥ͂. 

759}: 
Θίβρων, 56η645 ἴο Ὀγΐηρ {πΠ6 Ἕλληνες ἴοτα Θράκη, ΤΠ]. 6.1. 

ΠΊΔΙΚ65. ΔΓ ΤορούΠ 6 ψ] ἢ {Ποιη δραϊηβί Τισσαφέρνης ἀπ 
Φαρνάβαζος, 1]. 8. 24 ᾿ 

Θούριος, Υ. 1.2. 
Θρᾷκες, (οἱ τῆς ᾿Ασίας,) ἃ16 δἰΐδοκαοα Ὀγ {πε ᾿Αρκάδες, Ὀυΐ ἀοἴδαΐς 

{Π6π), ΥἹ. 8. 2---9. 
Θρᾷκες, (οἱ ὑπὲρ “Ἑλλήσποντον,) ἃΥ6 ὨδγαβΒοα Ὀγ Κλέαρχος, 

Τ )η9; 
Θρᾷκες, διποηρ ἴΠ6 {το008 οἵ Κλέαρχος, 1. ὅ. 18. ἐῆγαα Πυη- 

αἀγβα οὗ ἴῆϑιη ἀδβοσγί, 11. 2. 7. {Π6γ ἀἄδποθ δ ἂῇ δηΐθσ-- 
ταϊητηθηΐ, ΥΙ. 1. ὅ---Ο. 

Θρᾷκες, (οἱ τῆς Ἑὐρώπης,) Υ11.1. 1. {Ὠ6 1 ΠηΔΠΠΘΥΒ αἱ ἃ θᾶ -΄ 
ααοί, ΝΗ. 8. 1ὅ---98.. {Π6 1} σάστη οἱο Πίηρ, ΝΠ]. 4. ---4, 
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Θράκη, ΥΙΙ 1. 1ὅ. 
Θρᾷκιον, ΥἹΠ]. 1. 94. 
Θύμβριον, ἃ οἶϊγ, πραγ ψΠΙΟΝ Μίδας οαυσηΐ ἃ ϑαίυγ, 1, 2, 13. Θυνοΐ, ἃ Ρ6Ορ]68 οἵ Θράκη, ἐογηλϊ 48 ]6 ὈΥ πίρῃέξ, ΥἹΙ. 2.29... 92. ΠῸῪ δἰΐδοκ Ξενοφῶν ἀπὰ {ῃ6 Ἕλληνες, ὙΠ], 4. 14. ἅΓΘ ΤΈΡΕ]]6α, Υ1]. 4. 17. τᾶ κα ρθᾶθε ψίτῃ Σεύθης, ΤΙ. 4, 22. 
Θώραξ, ἃ Βαοίίδῃ, οοηϑέδῃε]ν ΟΡΡοββὰ ἰο Ξενοφῶν, Υ͂. 6. 19. 2]. 96. 

ἡ ὃ 
᾿Ιασονία, ἃ ΡΙΟΙΠΟΠΙΟΙΥ ΨΉΘΓΘ {Π8 ᾿Αργὼ οὔος Δἃποβοζρά: Ραββϑὰ ὃζ 1Π6 Ἕλληνες, ΥἹ. 9.1. 
Ἴδυ ΥΙ: 8.1. 
Ἱερὸν ὄρος, ὙΠ1Ι. 1. 14. 
Ἱερώνυμος, ἃπ Ἐ]ΘΔη, 1Π6 ο]ἀοϑὲ οαρίδϊη ἀπᾶογ Πρόξενος, ΤΠ]. 1. θ4. ΥἹ, 4.10. 56πὲ ὈγῪ Ξενοφῶν ἴο ᾿Αναξίβιος, Υ1Π. 1. 92. 15 νου πα θα ὃν 1Π6 Θυνοί, ΥἹΙ. 4. 18. 
Ἰκόνιον, {Π6 1Δ5ὲ ΟἸἐγ οἵ Φρύγια ραββοα Ὀγ Κῦρος, 1. 2. 19. Ἴρις, Ὑ. 6. 9. ΥἹΙ. 2.1. 
Ἰσθμός, 1]. 6. 8. 
Ἰσσοί, ἃ ταδυϊτἴπηε οἷΐν οὗ Κιλικία, ψῇογε Κῦρος 15 Ἰοϊπρα ὉΥ 18 ἔδει, 1. 4.1.1.9. 24. 
᾿Ιταμβέλεσις, Ὀτίπρσ5 αἰὰ ἴο ᾿Ασιδάτης, ὙΠ]. 8. 1ὅ. 
ἸΙωνέα, Π. 2.6. 
᾿Ιωνικαὶ πόλεις, ρἴνεῃ Ὀγ 16 Κίηρ ἴο Τισσαφέρνης : τογοῖξ ἴο Κῦρος, ψΠῊ της δχοθρίΐοη οὗ Μίλητος, 1.1. 6 

, Φ 
Κάϊκος, ἃ γἶν ΕΓ ογοβββα ὃγ Ξενοφῶν ἀπα ἢ [Ὁ] ονγοῦβ, Υ11.8.18. Καΐκου πεδίον, Ὑ11. 8. ἃ. 
Καιναί, ἃ οἰΐγ οη (6 Τίγρης, Π. 4. 28. 
Καλλίμαχος, ἃ ῬανγΒαβίεη οἵ ᾿Αρκαδία, οδρίαϊη οὗἁἮ Πθᾶνυ -ἀτιηθὰ τηθη, ΕΥ̓͂, 1. 27. ΤΥ. 7. 8. 8 ϑίγαϊαρ6πι ἴῃ ἰαΚίηρ ἃ ἔογὶ Οὔ ἢ Ταύχοι, ΤΥ. 7. 10. ἢ6 ἰδ 56ηξ 100 Β8105 ἴο Σινώπη, Ν. 6. 14. δῃὰ 858 διῃηθαββδθοῦ ἴο Ἡράκλεια, ΥἹ. 2. 7. ἴδ Κ68 1η6 οοΙῃιηδηά οὗ 16 ᾿Αρκάδες, ΥἹ. 2. 9. Κάλπη, ἃ ροτέ οὗ {Π6 Βιθυνοί, Υ1. 2. 18---17. ὙἹ, 8: 5." ἀε.-. ϑουϊρύίοη οὔ ἱε, ΥἹ. 4. 1---7. 
Καλχηδονία, ΥἹ. 6. 38. 
Καλχηδών, ΥἹ. 6. 38. ΥΠΙ. 1. 90. ΥἹΙ. 2. 24--θ, 
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Καππαδοκία, 1.3. 30. ΝΙ1. 8. 95. 

Καρδοῦχοι; ὃι ψψΆΎ}1Κα πηοὰηΐαϊη- ρΘορίο, ποΐ βυδ]θοῦ ἴο {Π6 Κίπρ 
οἵ {Π6 Πέρσαι, 111. ὅ. 16. Υ. ὅ. 17. ΝΠ. 8. 25. {πὲ 
Ἕλληνες ἀδίθιτηϊηθ ἴο ρᾶ85 ΓΠΓΟῸΡἪ {ΠῚ οουηίγν, ΠῚ. 
ὅ. 17. Θπίϑι {πῸ|} τηοπηΐαίηβ, ΕΥ̓. 1. ὅ. αἰξθιηρύ ᾿π νδῖπ 
ἴο τηᾶ κα ρϑᾶοθ ψἱ ἢ {Π6ιῃ, ᾿Υ. 1. 8ὃ---9. τα αὐζβοϊκαα ὈΥ 
1Ποηη, ΙΥ̓́. 1.10. το ΓΝ. 2. 27. ἃγ6 τηϑηδοθα Ὀν ἴΠ6πὴ ἴῃ 
τὴ6 τοᾶγ, ΓΝ. 8. 7. ἅτ δηπουβᾶ ὈΥ ὕῃδιη ἴῃ ογοβϑίηρ ἔῃ 68 
γῖνει Κεντρίτης, Ι΄. ὃ. 26---θ4. 

Καστωλοῦ πεδίον, 1. 1. 2. 1.9. 7. 
Καύστρου πεδίον, 1. 2. 11. 
Κελαιναί, ἃ. οἰζν οἵ Φρύγια, οα 1ῃ6 ὈδΔηΪ5 οἵ ἰῆ6 Μαίανδρος 

ἀπά Μαρσύας, οΙα Κῦρος δὰ ἃ ραΐδοε, 1. 2. 7. ἴτε 
οἰΐααεὶ, 1. 2. 9. Σ 

Κεντρίτης, ἃ ΤΕΥ ὨΙΟἢ αἰνι465 (Π6 Καρδοῦχοι ΠΟΙ ᾿Αρμενία, 
ΓΝ. 8.1. ογοβϑθα ὃγν 1ῃ6 Ἕλληνες, Ι΄. 8. 20---84, 

Κεραμῶν ἀγορά, ἃ ΟἸΌΥ οἡ 1η6 θογάεγβ οὗ Μυσία, 1. 2. 10. 
Κερασοῦς, ὃ οἷν ἴῃ Κόλχις, ἰουπαδα Ὀγ, ἅπα βαθ]θοῦ ἴοὸ {πὸ 

Ἕλληνες οὗ Σινώπη, Υ. 8. 2. Υ. 4.1. Υ. ὅ. 10. τΠεῖγ διη- 
Ὀαββϑάουβ δἰΐδοκρα Ὀῃ βοιηα οὔ πε Ἕλληνες, Υ.7.14---2ὅ. 

Κέρβερος, ΥΙ. 2. 2. 
Κέρσος, ἃ Υἶνε"" οὗ Κιλικία, 1. 4. 4. 
Κερτώνος, Υ 1]. 8. 8. 
Κηφισόδωρος, βοῃ οἵ Κηφισόφων, δ ΑἸἰμοηΐδη οδρίδϊπ, ΓΥ. 

2.18. 15 ΕΠ, ΤΥ. 2517: 
Κιλικία, δηξεγθα Ὀγ Κῦρος, 1. 2. 21. 15 ϑιπδίϊοπ, 1. 2. 22. [5 

Πύλαι, 1. 4. 4. ὑπᾶεγ Συέννεσις, 11, 8. 2. , 
Κίλισσα, 1. 2. 12. ᾿ 
Κλεάγορας, ἴδ ραϊηΐεῖ οὔ [Π6 Λυκεῖον, 1], 8. 1. 
Κλεαίνετος, ἃ οἀρίδϊη διπηοηρ ἴῃ6 Ἕλληνες, 16 δὰΓ Τρα-. 

πεζοῦς, Ν.1. 17. ς 
Κλέανδρος, σονοΥηοΥ οἵ Βυζάντιον, Υ]. 4. 18. σοΙη65 ἴο Κάλπη, 

ΥἹΙ. 6. ὅ. 15 οἴδβπαρα ψι τη6 Ἕλληνες, Υ]. 6. 9---1 1}. 15 
τοοοποϊ]οά, ΥἹΙ. 6. 84. τοίαβοβ ἰο ἰαῖκο [ῃῆ6 σοϊπιηδπαᾶ οὗ 
ἴποιῃ, 1. 6. 86. τϑίυσηβ ἴο Βυζάντιον, ἿΙ. 6. 87. δανίβδεθ. 
Ξενοφῶν ποΐ ἴο 5461] ποτηθ, ΤΙ. 1. 8. ᾿ 

Κλέανωρ, δῃ Ατοδαΐδη, οὗ ᾿Ορχομενός, ὁπ6 οἵἁ τῃ6 οἸἀ6ϑ8΄ οἂρ- 
ἰδὶπ5 οὗἩἨ {186 Ἕλληνες, ΤΟΙΌ565 0 Βαγγοπηάον, 11..1. 10. 
ΒΡΘδ ΚΒ ἀραϊηβὲ ᾿Αριαῖος, 11. ὅ. 89. 15 οἸδοϊοα ἴπ ρἷδοα οὗ 
᾿Αγίας, 111.1. 47. δποουγαροβ {π6 βο]άϊευβ, 111. 2. 4. 
Δανίβθ5 Ὀδ6116, ΤΥ. 6. 9. σομημηδη5 {πὸ ᾿Αρκάδες, [Υ. 8. 
18. 15 δηϊγθαῖθα ὈΥ Ξενοφῶν ἴο ἱπβροοῦ {Π6 βαουιῆςο, Υ 
4. 22. ἀθιηδη 5 ῬΓΟΥ βῖοἢ 5 ἔοι Κοιρατάδης, 1]. 1. 41. 
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ἀδβϑίγθβ ἰοὸ τηᾶγοῇ ἴο Σεύθης, 11. 2. 3. τδορῖνϑβ ΤΟ ΘΥ͂ 
ἔγοιη Σεύθης, 11. ὅ. 4. Θρεακβ Βοπουγδθ]ν οὗ Ξενοφῶν, 
γΠ. ὅ. 10. 

Ἰῶρὰ “Ὁ Ὰ ἃ οαρτϑὶῃ ἀιηοηρ [Π6 Ἕλληνες, ΚΙΠ6α Πρᾶγ Κερασοῦς, 
τ) ν}4. 

Κλέαρχος, ἃ [μΔοραεοτηοπίδῃ 6 Χ]]6, Γα 565 ἸΓΟΟΡΒ ἴοὸγ Κῦρος, 1.1. 
9. Ἰοϊῃ8 Πίτη, 1. 2. 9 15 {π6 ΟἡΪγ τηδῃ δοαιαὶητθα σι ἢ [ῃ6 
οδ]θοὺ οὗ {πΠ6 οχρβαϊίϊοη, 111,1. 10. σομημηδηα8 {6 Ἰοει 
σὶρ, 1. 2. 1ὅ. ΠΑΓΓΟΥΪΥ Θβοᾶραβ δαΐηρ βίοπαα, 1. 8. 2. 
ΡδοΙῆ68 {Π6 βο] αἴθυβ, 1. 8. 8. ἔν 8 ΓΘ Ά565 ἴο αἰίβηα Κῦρος, 
1. 8. 8. ομαβίϊβεβ 9Π6 οἵ {Π6 8016 16γ5 οὖ. Μένων, [. ὅ. 11. 
15 δἰίδοκθὰ ὃν {Π6π|, 1. ὅ. 12. ῬΓΘΡΑΓΕΒ Π]8 ΟὙ ΤηΘῊ ἴῸΓ 
ἀδέδηοο, 1. ὅ. 19. δαάν]βθβ [Π6 ἀδαῖῃ οἵ ̓ Ορόντης, 1. 6 9. 
ΘΟΙΏΠΊΔ 45 ἐῃ6 τὶσῃϊ ψὶηρ ἴῃ ἃ τονῖθν, 1.7.1. δηὰ αἷβὸ 
ἴῃ θα.16, 1. 8. ὅ. οῇευβ {π6 [Βσοῆβ ἴο ᾿Αριαῖος, 1]. 1. 4. 
ὮΪ8Β ἈΠΒΎΘΥΒ ἴο {Π6 ΚΙΠΡ᾿Β Δ] θαββδάουβ, 11. 1. 20. ἢθ 
τϑρουῦίβ {Π6 βαουῖῆοοβ, ΠῚ. 2. 8. θΘοοΙη68 ΟΠ] ΘΓ ΟΠ Πάδου, 
11.2. ὅ. Ἰοαᾶ5 1π6 Ἕλληνες ἴο Ἰοΐῃ ᾿Αριαῖος, 1, 2. 8. 
τηδῖζοϑ 8η ἀρτγϑοιηθηΐ ψ ἢ Πΐτη, 11. 2. 9---10. ὨΪ5 σοπά οί 
οἢ {π6 τπᾶγοῖ, 1. 8. 10. 5. ἀἰβοὶρ!ηθ, 11. 8.11. 18 
ΒΡΘΘΟὮ ἴο Τισσαφέρνης, 11. ὅ. 8. ΗΪΒ8 οοπῆάεποο, 1]. ὅ. 27. 
1ῃ8 ἐτοδοπουν οἵ Τισσαφέρνης, ἃπα ἀραίῃ οἵ Κλέαρχος, 
1. ὅ. 851---82. ἢΪ8. ὁμαγδοίθσ, δηα ργανιουβ Ὠἰϊβίογυ, 1. 
6. 1---1ὅ. Υ. 6. 24. 

Κλεώνυμος, ἃ ὈγᾶνΘ [μδοοηΐδῃ, ΚΙ]Π]6α Ὀγ {Π6 Καρδοῦχοι, 1Υ.1.18. 
Κοιρατάδης, ἃ ΤΙ ΘΌΔη, γγῆο ῬΤΟΡΟΒ65 Ὠἰτηβο] ἢ το {πΠ6 Ἕλληνες 

αὖ Βυζάντιον ἃ5 {Π6 }]Γ σομμηδηάοσ, Υ11].1. 38. ἢϊβ οὔεσ 
δοοορίοα, ὙΠ. 1. 8ὅ. δ γεβῖρῃβ 1ῃ6 ροϑβῖ, ΥἼ].. }. 41. 

Κοῖται, ἃ παίϊοη ἱπάθρεπαδπὲ οὗ [Πη6 Ρογβίδη Κίηρ, 1]. 8. 25. 
Κολοσσαί, ἃ οἰΐγ οὗ Φρύγια, ραββ6α ὈΥ Κῦρος, 1. 2.6. 
Κολχίς, Ἰαϊὰ παϑίθ ὈγῚ {πΠ6 Ἕλληνες, ΤΥ. 8. 22. [ἢ6 Ἕλληνες 

ἢοτα δαΐ οἵ ἤοπου, ψὩ]οἢ οαυβ65 510 Κη 688 ἀπ ἀρ] ΓΙ] Όγη, 
ΤΥ ΘΌΟΝΥΨ. 8.9. 

Κόλχοι, ἅτε ἀγάσῃ ὋΡ οπ ἴῃ6 τηουηίδιηβ ἴο Ορροβεὲ ἴΠπ6 
Ἕλληνες, Ι΄. 8. 9. εχίεπα {Ποὶγ Πἰπ6, ΙΥ. 8.17. ἃ1ῖ6 ρυΐ 
το ἤϊρῃι, ΙΥ. 8.19. 1πΠ6 Ἕλληνες ΟΟΟΌΡΥ [ΠΕ] Ὑ]]]αρ68, 
ΓΝ. 8. 22. τὺ ψαΐοῃ {π6 Ἕλληνες ἴτοπι {Π6 Πεῖρἢ 5, 
ΥὙ. 2.1. ἅτε ἱπαβρεπάεδηΐξ οἵ τῃ6 κίηρ, ΥἼ]. 8. 26, 

Κομανία, ὙΠ]. 8.15. 
Κορσωτή, ἃ ἀδδεγίοα ΟΙΓΥ Οἡ ἴΠπ6 τἶνεῦ Μάσκας, ρΡα586α ὉΥ͂ 

Κῦρος, 1. ὅ. 4. 
Κορύλας, ϑαῖταρ οἵ Παφλαγονία, Υ. ὅ. 12---22. Υ.6.11. ΨΙΙ 

8, 35. τηᾶκαεβ ἃ ἰγβαΐν ψ ἢ {Π6 Ἕλληνες, ὟἹ. 1. 2. 
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Κορώνεια, Υ͂. 8. 6." 
Κοτύωρα, ἃ ΟἸΓΥ ἀιηοηρ [ἢ6 Τιβαρηνοί, [ουπάφα ὃν, ἀπα 5υῦ- 

7εοῦ ἴο 1ῃ6 Ἕλληνες οὗ Σινώπη, Υ. ὅ. 2. Ὗ. ὅ.10. τ8Π6 
οἰ] ΖΘη8 τοίαβα ἴο δάταϊ (ἢ Ἕλληνες, Υ. ὅ. 6. Ὀυΐ αἴξετ- 
ὙγΔΓΒ ΘΟΠῚΘ ἴο ΓΘ ΤῚ8 ΜΙ τἋΠ6ηη, Υ. ὅ. 25. 1πΠ6 Ἕλληνες 
8811] Πθποθ [0 Σινώπη, ΥΙ.1. 14. 

Κρῆτες, ΒΕΥΥ6. 8ἃ58 ΔΙΌΠΘΙΒ διηοηρ ἴπΠ6 Ἕλληνες, 17]. 8. 7---Ἰ. 
ΔΤ οὔ ργοδΐ βογυῖοθ, Κ΄. 2. 28. οσοηΐθπά ἴῃ {86 ρᾷγηθβ δ 
Τραπεζοῦς, ἸΝ΄. 8. 27. βεῦνγα υπᾶογ Μυσός, ἴῃ [Π6 τοίγθαϊς 
ἔγομῃ {ΠπῸ Δρίλαι, Υ. 2. 29---θ2, 

Κτησίας, ΡὮὨ γΒ᾽οίδη ἴο ᾿Αρταξέρξης, 1. 8. 26---27. 
Κύδνος, ἃ τῖνον οὗ Κιλικία, 1. 2. 28. 
Κύζικος, ὙΠ]. 2. ὅ. 
Κυνίσκος, 1]. 1. 18. 
Κύρειοι, 111. 2.17. 1.1.10. 
Κῦρος, [πΠ6 ὈΓΟΙΠΟΥ οΥ̓᾽Αρταξέρξης, 1.1.1. 18 τηδάδ ἃ δβαΐγαρ 

ὈΥ Πῖ5 ἔδίΠπου Δαρεῖος, 1. 1. 2. 15 ᾿ηργΙΒοπθα ὈΥ ᾽Αρ- 
ταξέρξης, Ὀυΐ το]οαθοα αὖ {πΠ6 γτϑραυθϑῦ οὐ 18. πηούῃογ 
Παρύσατις, 1.1. 8. ἢ6 5ΘΟΓΘΕΪΥ Γαϊθ68 ΔΠ ΔΙΊΩΥ, [1.1]. 6. 
ΤῊΔΤΟΠ 65 ΠῸΠῚ Σάρδεις, 1. 2. ὅ. ρσίνεβ 15 501 165 ΤῸῸΓ 
ΠηΟη ἢ 8᾽ ΡΔΥ, 1. 2. 12. 18 801 16γ8 τη ηΥ, 1. 8.1. ἢδ 
ἀφοαγθβ {μδὲ 6 15 τηδγοῃίηρ ἃραϊηδβί ᾿Αβροκόμας, 1. 8.20. 
ἢϊδ5. ΤὈΓΌΘαγαποθ τ] ἢ τοϑρθοῦ ἴο Ξενίας ἃπα Πασίων, . 
4. 8. 15 ᾿πηρϑίθηΐ ἴο τηθοΐ {π6 Κίηρ, [. ὅ. 8. ΓΘοΟΠΟΙΪ68 
Μένων δὰ Κλέαρχος, ].ὅ. 16. Πο]α5 ἃ γανίον 'η Βαβυλωνία, 
1.7.1. ἀδβουθθβ ἢ18. ὈΓΟΙΠΟΓ 5. ΘΙΏΡΙΓΘ, ἃπΠα ΡΓΟΙΊΪ868 
ΓΟ ΔΡΓΒ ἴο 15. 50] α16γ8, 1. 7. 6---7. 1Π6 πυϊαθοσ οἵ ἢ]8 
ἴγοορϑ, 1. 7.10. Πα ἢρῃῖβ Ὀᾶγα-μϑδαθβά, 1. 8. 6. Κι}}5 
᾿Αρταγέρσης, 1. 8. 24. σουηᾶβ {π6 Κίηρ, 1. 8. 26. 18 
σουηαθα 1 ἴῃ6 δγα, δ πα αὖ ἰθβηρτῃ ΚΙ]6ὰ, 1. 8. 27. δ18 
Πρδὰ δηᾶ πδηᾶ5 ἃῖὲ οσαΐ οἵ, 1. 10.1. Ὧὶ5 οδαγδοίοσ, ἄο. 
1.9. 

Κῦρος, ὁ ἀρχαῖος, 1. 9.1. 

Δ. 

Λακεδαιμόνιοι (οΣ Λάκωνες), ἅΓ6 ἰδιρηῦ ἱπ γουίἢ ἴο 5ίθαὶ, δὲ 
ἅγ6 Ὀραΐθη 1 ἀδίθοίοα, ΤΥ. 6. 14. σοπίθπα βΟΘΒΒ Ὁ] ν 
ΜΠ τῃ6 ᾿Αθηναῖοι ἴοΥ [Π6 Βαυργοιηδου, Υ1. 1. 27. τοναγὰ 
Ξενοφῶν, Π]. 8. 28. 

Δάμψακος, ΝΠ]. 8. 1---8. 
Λάρισσα, ἃ Ἰᾶγρα ΟἸΔΥ οἡ {Π6 Τίγρης, ἀεϑοτίοα Υ 1ἴῃ6 Μῆδοι, 

Π]|Ι. 4. 1---8. 
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᾿Ἀουσιάτης (ΟΥ Λουσιεύς), ΙΥ͂. 2. 21. ὙΠ]. 6. 40. 
Λυδία, ΥἹΙ. 8. 90---25. 
Λυδία ἀγορά, 1. ὅ. 6. 
Λύκαια, οαἰοὈγαϊοα Ὀγ Ξενίας, 1. 2. 10. 
Λυκαονία, ἃ ΘΟΠΥΥ͂ {γάνουβθα Ὀγ Κῦρος, 1. 2. 19. ΠοΘ[116 ἴο 

16 Πέρσαι, 111. 2. 28. ἀπᾶον 1[η6 σονεγητηθηΐ οὔ Μιθρι- 
δάτης, ΥἼ]. 8. 25. 

Δυκεῖον, ΝΠ]. 8.1. 
Λύκιος, ἃ ϑγγαουβδῃ, βαηΐ ὈῪ Κλέαρχος ἴο ΙοΟΚ οαΐ, 1. 10. 14. 
Δύκιος, ἃπ ΑΥἸΒΘηΐαπ, 80η οἵ Πολύστρατος, ΘοΙημηδπα8β ἴῃς 

οαγαὶσῪ οὗ τη6 Ἕλληνες, Π]1. 8, 20. ΤΥ. 8. 22--25. ΙΝ. 
7. 24. 

μὰν" ̓  ἴατρα τἶνου ἤονίηρ {Πγουρἢ {Π6 ρ]αὶη οἵ ἫἩρακλεια, 
τἰῶ ᾿.. 

Λύκων, ἃη Αοἤμδοαη, Ορροβθθ Ξενοφῶν, Υ. 6. 27. ρεγβιιδ 85 
[6 ὩΓΙΩΥ ἴο ἀθιηδηα ΒΌρΡ] 65 οὗ {πΠ6 ρακλεώται, ΥἹΙ. 
2.4. 5 βϑθηξ διῃρθαββαάον ἴο Ἡράκλεια, ΥἹ. 2. 7. ταῖδεβ5 
 βδείοπ, ὙΕ. 9. 9. 

Λωτοφάγοι, 111. 2. 25. 

Μ. 

Μάγνητες, ἱπ 1ῃ6 ΔΙΙΩΥ οὗ [Π6 Ἕλληνες, ἀδῆσθα δἱ ἃῃ βῃΐϑι- 
ἰαἰππιοηΐξ, ΥἹ. 1. 7--9. 

Μαίανδρος, ἃ ΥἾΥΘΙ οΥοΒδοα ὈΥ Κῦρος, 1. 2. ὅ. 
Μαισάδης, ἃ Κίηρ οἵ Θράκη, [ΔίΠοτ οἵ Σεύθης, Υ1]. 2. 82. 
Μακέστιος, ΥΠ]. 4. 16. 
Μάκρωνες, ἃ παίϊοη Ὀοΐνθθη (ἢ6 Σκυθίνοι ἀπὰ Κόλχοι, ΙΥ͂. 8. 

1-ὃ. {Π6Υ ΡΙΘΡΑΙΘ ἴο ταβὶϑύ (ἢ6 Ἕλληνες, Ι΄. 8. 8. 
Ὀὰϊ ἀγθ ῥϑοϊῆθα, 1Υ͂. 8. 6---7. ποί 80}]6οῦ το {88 Κίηρ, 
ὙΠ. 15.. ΝΤΙ 8.2. 

Μαντινεῖς, ἰπ ἐῃ6 δ οὗ {π6 Ἕλληνες, ἄδπορ δὲ δὴ βηΐοῦ- 
ἰαϊπιηδπέ, ΥἹ. 1. 11. 

Μαρδόνιοι, ΤΥ. 8. 4. 
Μαριανδυνοί, ΥἹ]. 2.1. 
Μαρσύας, βανεοα Ὀγ ᾿Απόλλων : {Π6 τίνειν ο8]16α ἔγομη Ὠΐμη, 1. 

2. 8. 
Μαρωνείτης, ΥἹ. 8. 16. 
Μάσκας, ἃ ΥἾΥΕΙ ΟΓΟΒΒΘα Ὀγ Κῦρος, 1. ὅ. 4. 
Μεγάβυζος, τῃ6 συδγαΐδη οὗ {Π6 τοτηρ]6 οὗ Ἄρτεμις αἱ ΓἜφεσος, 

Υ. 8. θΘ. γΤαβίουθϑ {Π6 ἰγδαβασα δοιϊητηϊτθα ἴο μη ὈΥ 
Ξενοφῶν, Υ. 3.7. : 

ῳ 
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Μεγαφέρνης, ἃ ΠΟΌΪς Ῥεγβίδῃ, δχσβουΐθα αἵ Δάνα ῸΓ σΟΠΒΡΊΤΔΟΥ͂ 

ἀσαϊηϑύ Κῦρος, 1. 2. 20. 
Μεθυδριεύς, ( Δριστώνυμος.) 
Μελανδῖται, ΝΠ]. 2. 82. 
Μελινόφαγοι, ἃ {τἷδ6 οὗἁ Θρᾷκες, ΝῪὟΙ. ὅ. 12. 

Μένων, ἃ ΤὨαΒβα απ, ὈγΙΏρ8 ἔΓΟΟΡΒ ἴο Κῦρος, 1. 2. 6. Θδοογίϑ 

Ἐπύαξα, 1. 2. 20. 1ο868 5οπη6 50] ἀἴθγβ ἱπ {πΠ6 ΟἸ]οἴδη 

πιουπίαῖπ5, 1.9. 2ὅ, 18 {Π6 ἢγβ ἴο ογοβϑ ἴπ6 Εὐφράτης, 

ι. 4.16. βοπῖδ οὗ Πὶβ 8014 16γ8 δἰΐδοκ Κλέαρχος, 1. ὅ. 12. 

Β6 ςοπιηδηάβ {88 οἴ πίηρ ἴῃ ἃ γονῖον, 1. 7. 1. δηὰ αἶβὸ 

ἴπ Βα16, 1. 8. ὅ. Πα 18 βθηΐῦ ὈΥ Κλέαρχος ἴο ᾿Αριαῖος, 
1.1. ὅ. τοιμαΐηβ ἰτ Πἷπι, Π. 2. 1. 18 βυβρθοίβα οἵ 

ττοΔΟΒοΎΥ, Π. ὅ. 28. 15 ἀΚϑη ὈΥ Τισσαφέρνης, 8πα Ραΐ ἴο 

ἃ Πἰησοτίηρ ἀθδῖ!, Π1. 6. 29. 815 ομαγδοίεν, ΗΠ. 6. 21. 

Μέσπιλα, ἃ ἀεϑβετίεα Μεάϊδη οἰΐν, Π|. 4. 10, 

γήδεια, ἃ ααθοη οὔ Π6 Μῆδοι, 11. 4, 11. 

Μηδία, 11. 4. 27. ΠΙ. ὅ. 1δ. ρογεγποᾶ ὈΥ ᾿Αρβάκας, ΝἼ!]. 

8. 2ὅ. 
Μηδίας τεῖχος, 1. 7. 1ὅ. ραββθᾶ ΒΥ 1Π6 Ἕλληνες : ἀδβουϊρίϊοῃ 

οὔ τι, 11. 4. 12. : 
Μῆδοι, τ ἀερυῖνβα οὗ διηρίγα ὃν {Π6 Πέρσαι, 1. 4. 8---Ἴ|. 

τῃ6 Ὀοαυΐγ οὐ {Ποὶγ σόμηθη, 11. 2. 2. 
Μήδοκος, Κίπρ; οὗ {πε "Οδρυσαι; ΨΙ1.9..89. ὙΠΙ. 8:16. ΥἹΙ: 

7.8 --ἰΙἹ, 

Μηδοσάδης, 18 Βδῃῦ ΟΠ 8Π δΙΏΡΑΒΒΥ ΠΌΤ Σεύθης ἴο Ξενοφῶν, 

ΨΠ.1. ὅ. ΝΠ. 2. 10---24. ἀδβῖγθβ [η8 Ἕλληνες ἴο αυἱΐ 
1π6 οουπον, 1. 7. 8---19. 

Μίδας, ἃ κίηρ οἵ Φρύγια, βαϊ4 ἴο Βᾶγξα οαιρῃϊ ἃ ϑαίγτ, 1. 2. 18. 

Μιθριδάτης, ἃ {ἰεπὰ οἵ Κῦρος, Π. ὅ. 8ὅ. [5 δᾶάνϊοθ τὸ {86 

Ἕλληνες, 111. 8. 2---4. ἢ6 αἰΐδοκϑ ἴΠοτα, 111. 8.7. αἴΐδοῖκβ 

Ποπὶ ἀραῖπ, Π1]. 4. 2. 8. 18 βαῖτὰρ οὗἉ Δυκαονία δῃ Καπ- 

παδοκία, 11. 8. 2. : 

Μιλησία, 1. 10, 8. 
Μίλητος, ταδβἰβίβ Κῦρος; πα 15 Ὀεβἰεραᾷ, 1.1. 7. 1.4.2. 1.9.90 

Μιλτοκύθης, ἃ ΤΗγαοΐαη, ἀδβοτῖβ τοι Κλέαρχος ἴο 186 ἰΐπσ 

11: 217: 
Μοσσύνοικοι, [88 πηοβῦ πον] Ζοα ρΘορδ βθθὴ ὃγ {Π6 Ἕλληνες, 

Υ. 4. 84. τηᾶῖε ἃ ἰτϑαῖυ νι {Π6 Ἕλληνες, Υ. 4. 11. 

τηδτο ἢ ΜΠ τπϑῖὰ ἀραϊπδὲ ἃ περ θουτίηρ, παίϊοη, Ὗ'. 4. 

160---29. ποΐ βυθ]οοῦ ἴο {π6 Κίπρ' οὔ [π6 Πέρσαι, 11.8.26. 

Μυρίανδρος, ἃ τηδυϊτπι6 οἶτΥ οὗ ἘΠ6 Φοινίκες, Ραδϑοὰ ὈΥ Κῦρος, 

Ι. 4.6. 
Μυσία. 1. 8. 8. 
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Μυσοί, ἃ παίϊοη Ποβί1]6 ἴο {Π6 Πέρσαι, 11. ὅ. 18. ΠῚ]. 2. 28, 
2ῶ4. {Π6Ὺὺ ΙαΥ ψαβϑίθ {πΠ6 (θυγιίουυ οἵ Κῦρος, 1. 6,7. Πα 
τη ΚΒ ΨΆΓ ΟΠ {Π6Π], [. 9. 14. 

Μυσός, ἃ Μγϑίδῃ, ψ1ηο0 δχϑουΐββ ἃ βίγδίδροι αἰγθοίθα ὃν Ξε- 
νοφῶν ἴῃ ἴῃ6 ταίγθαΐ ἴτοπὶ {Π6 Δρίλαι, . 2. 29. 15 
πουπαρδα, Υ. 2. 82. ἀδποαδβ δ δὴ δηΐου αϊπιηθηΐ, ΥἹ. 1. 
9 ---12. 

Ν. 

Νέον τεῖχος, ΥἼ]. ὅ. 8. 
Νέων, δ Αδἴπϑϑδῃ, ἰῃ [Π6 δΌΒθποε οἵ Χειρίσοφος τοοαῖνο5 πε. 

5Π8τ6 οἵ 6 θοοΐΥ ΒΟ ἢ Ὀοϊοηροα το ἢ], Κ΄. 8. 4. ΒοΙα5 
16 ρἴδοο οἵ Χειρίσοφος, Υ. 6. 86. Βρ6 ΔΚ 1] οἵ Ξενοφῶν, 
Ν. 7.1. Ρευβϑαδαθβ ἢΪπὶ ἴο τη ΓΟ ἢ βαρᾶγαίθ! νυ ΠΌΤΩ 1ῃ6 Γαδῖ 
οὔΠ6 ἅγυ, ΥἹ. 2. 18. 15 οἱθδοίβα ἴῃ ρίδοθ οἵ Χειρίσοφος, 
ΥἹ. 4. 11. 6448 ουὔΐ ἃ ΡΑΙΥ ἴο ἴογαρο, ΥἹ. 4. 28. 15 Ἰοξϊ 
ὙΠ ΟΥΠ6ΓΒ το συάγὰ {Π6 οδιηρ, Υ]. ὅ. 4. ἀδπιδπαβ ρτο- 
ν ΙΒ 9 η5 οἵ Κοιρατάδης, Υ11. 1. 41. ἀ651Γ65 0 τηδοὴ ἴῸ 
Χεῤῥόνησος, ἀμ! ἴο Ὀ6 ΘΟΙΠΙΏΔΠΑΘΥ ἴῃ οἰϊοῦ ὙΠ]. 2, 2. 
βθραζαΐθβ ΠΙτη86}} τοι {Π6 τοϑὲ οὐ [6 δύτηγ, 11. 2. 11. 

Νίκανδρος, ἃ 1μἀοοηΐδη, Κ1}15 Δέξιππος, Υ. 1. 1ὅ. 
Νίκαρχος, ἃη Ατοδάϊδῃ οδρίαϊη, Ὀγηρθ ψογὰ το {ῃ6 Ἕλληνες 

οὗ {Π6 βείζυγα οὗ {πεῖν ρβϑπ γα 8, 11. ὅ. 88. 15 σογγυρίοα 
Ὀν {πΠ6 Πέρσαι, ἃπα ἀδβεοῦῖβ 1 ὑθηΐνυ τηθη, 11]. 8. ὅ. 

Νικόμαχος, δἃῃ (ΐεεδῃ, Θσογητηδηα ον οὔ Πρ -Δττηθα {τοορϑ5, ΙΥ̓͂. 
6. 20. 

᾿Ξ. 

Ξανθικλῆς, δῃι ΑΟἤεοδη, οἰθοίθα ἴῃ {Π6 ρΙδοα οὗ 8 ΘΟ ὙΥ ΠΊ ΔῊ 
Σωκράτης, 11]. 1. 47. 15 ἥποα {ΠΊΓῸΥ τηΐπδ8θ, [Ὁ ἀθἤοίθ που 
ἴῃ ἢϊ5 δοοουηΐδ, Υ,. 8.1. 

Ξενίας, ἃ ῬατγΠδβίδη οἵ ᾿Αρκαδία, ἀοοοΙηρδη168 Κῦρος ἰο Δαρεῖος, 
1.1. 2. σοτημηϑηβ [Π6 ΤΠΘΓΟΘΏΔΙ6Β [Ὁ Κῦρος, 1. 2. 1. 
168,5 ἢϊβ τβη ἴο Σάρδεις, 1. 2. 8. ροΓίοττηΒ ἐπα Λύκαια αἵ 
Πέλται, 1. ὥ. 10. 5οΙῃβ οἵ Π15 Βο] ἀ1θὺβ ἰθᾶνα ἢϊπ), 1. ὃ. 7. 
ἢ γϑῦγη8 Βοιῃ8 οι Μυρίανδρος, 1. 4. 7. 

Ξενοφῶν, ἃ νουηρ ΑἸΠΘηΐΔη, ΠΟ56 ΤΆΓΉ1]Ὺ 15 Οἡ ΕΠ] ΘΠαΪΥ (ΘΓ 5 
ἢ Πρόξενος, 1Π1.1. 4. ὈΥ ΟΠ ἢδ 15 ἰηνὶ θα ἴο ΘῃΐοΥ 
{π6 βεύνίοθ οἵ Κῦρος, 1Π].1. 4. Π6 σοὴηβυ]8 Σωκράτης, 
111.1. 4. 15 τϑξδσσεα Ὀγ ἢϊπη ἴο 1Π6 σοὰ αἱ Δελφοί, 111. 
1. ὅ. Ἰοΐῃβ Κῦρος αἱ Σάρδεις, ΙΗ, 1. 8. δοαυδίηΐ5 Κῦρος 
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ΜΙ (η6 σψίοῃ- ποτὰ οὔ [Π6 Ἕλληνες, 1. 8. 16. ΔΒ ΟΥ5 
᾿Αριαῖος, 11. ὅ. 41. 5668 ἃ ν᾽ ΒΙ0η ΔίϊΕΥ {Π6 ἀθαίῃ οὗ Πρό- 
ξενος, 111..1.. 11. Βυμητηοη85 {ἢ6 οἀρίδϊηβ ὙΠῸ 616 ὉΠΘΘΥ 
Πρόξενος, 111. 1. 1δ. τηδῖκα8. ἃ βρθθοῇ ἴο {Πθπη, 11]. 1. 
1 ---2ὅ. 15 οἰθοίβθα ἴῃ ρ]δοθ οὗ Πρόξενος, 11]. 1. 26. 
ἜΧΡΕΙβ ᾿Απολλωνίδης, {Π1.1. 27 --- 82. Δαν δε5 {π6 σο- 
ΠΟΙᾺ]5, 111.1. 8ὅ. 44. Ἑποουγᾶροθ 1Π6 5βο]αϊθυβ, Π1]. 2. 
7--- 82. ΡΥΟΡΟΒ6Β ἃ ρίδῃ ἴῸΓ {Π6 10 ππάροῇ, 111. 2. 84 ---99. 
Ῥυγβα65 [Π6 ΘΠΘΙΩΥ ἀπΒαΘΟΟΒβία νυ, {Π1, 8, 8, 15. ὈΪατηθα 
Ὀγ ἢ]8 βθηΐϊουβ, 111. 8. 11. δρροϊηΐβ 8166 5 Δπα οαγαῖσυγ, 
ΤΠ. 8. 20. οσοαρ[68 ἃ πηοπηΐαϊῃ ὈΘΌΓα ὉΠ6 θποιην, [1]. 
4. 44---49. 15 ὈΪαμηαα Ὀγ Σωτηρίδης, 11]. 4. 46. δαάνίδε 
Χειρίσοφος ἴο Βρᾶγα ἴπ6 σουηίγν, [{1. ὅ. 4. Ἔχθουΐαβ ἃ 
βίγαίαροιη ἃρδὶπβὲ (6 Καρδοῦχοι, ΤΥ. 2. 2. τηδτοῇα5 
ΓὨγουρἢ {Π6 πηοπηίαϊη5, ΠΥ. 2. 9---16. 15 ἀδϑβοσίθα ὈῪ ἢ]5 
ΔΥΙΠΟΟΥ- Ὀθάγοι, ΓΝ΄. 2. 2]. 5668 ἃ γἱβίοη, [Υ. 8. 8. Ρρεῖ- 
ουτὴ5 :θαΐοηβ, ΙΝ. 8. 18. τϑρε]β [Π6 Καρδοῦχοι, ἴῃ Ρ88- 
51ηρ' [Π6 τἴνοι Κεντρίτης, ΙΥ. 8, 20---84. το ]ῖονο 8 Β0Π16 οὗ 
1Π6 5016 168 Πηο ἅτ αγίηρ οἵ μυηροι, ΓΥ. ὅ. 8. ἐποου- 
ΓΆΡ65. [ἢ086 ΨὴΟ 816 ΟΥ̓ΘΓΟΟΠῚΘ ὈΥ ΟΟΪα, ἀηα Δ᾽δυτη5 [Π6 
ΘΠΘΙΏΥ, Ι΄. ὅ. 16, 17. 1οἰη8 Χειρίσοφος, ΤΥ. ὅ. 28. ὑγοαῖϑ 
ΜΙ Κιηάπθβ5 {Π6 οΠΙοῦ οὗὨ δὴ Αὐτηθπίδῃ ὙΠΠ]ὰρο, ΤΥ. ὅ. 
28 ---86. ΒΒ αΆΥ16] τ] Χειρίσοφος, ΤΥ. 6. 8. ᾿ὲ5 δάνίοα 
δἀορίρα ἱπ αὐξδοκίηρ, Βοῖια ποιρῃηΐβ, ΓΥ. 6. 10 ----21. 6 
Δάν 565 ἴο σἤδηρα [Π6 οΥ̓ΘΙ οἵ τηδγοῦ, ΤΥ. 8. 10 --- 18, 
ἤπα5. διῃῃρὶογιηθηΐ ἴον {πΠ6 Ἕλληνες, ἀυγηρ' {Π6ῚΡ βίαν δ 
Τραπεζοῦς, Ν.1. ὅ --- 8. Ἰεαάθ {Π6πὶ ραϊηβί 1Πῃ6 Δρίλαι, 
Ν.2. 1---892. {τϑαῖβ σι [η6 Μοσσύνοικοι, Υ. 4. ὅ. εῃ- 
οουγᾶρθβ ἴΠ6 80] 16γ8, ΚΝ. 4, 19 ----21. δηῆβυθιβ [Π6 ἃπι- 
Ὀαββδάοῦβ οι Σινώπη, Υ. ὅ. 18. ρΙ8η5 {π6 Ὀυϊ]αϊηρ οὗ 
ἃ ΟἸἵγ ἴῃ Πόντος, Ν. 6. 1δὅ. 15 ρΙδνθηΐθα ὈΥ βοῖηδ οὗ {Π6 
οἴου Ἰθδάογβ, Υ.. 6. 19---θὅ. τϑρϑ]5 [Π6 Δοσβα ]0}85 τη8 66 
ἀραϊηϑύ Ὦϊπη, Ν.. 7. ὅ ---- 12. σομΡ]α1η5 οἵ ἀἸἰβογάθσ ἴῃ 1Π6 
σδῃρ. Κ΄. 7. 18 -- 88. ρυγῆθϑ [Π6 δύτην, Ὗ. 7. 8ὅ. 15 δο- 
ου864 οὗἁ ογϑυθθαυηρ οοπάποῦ ἴῃ ἢὶβ οοτηπηδπά, Ὀαΐ ἀ6- 
[6 πᾶ5 Βιτηβϑο], Υ.. 8.1 -- 26. 15. οἤόοβθῃ ΘΟΙΠ Δ ΠΟΙ ἴῃ 
ομιοῦ, θαΐϊ τοίαβθ {πῸ6 οἵῆορ, ΥΙ. 1. 19 --- 81. ΘΟΠΒΕ]15 
Ἡρακλῆς οπ {Π6 ΘΧΡΘαΪΘΠΟΥ οὗ Θοππαϊπρ᾽ ἴῃ {68 ΔΥΤΩΥ, 
Υ]Ι. 2. 1δ. ρο685 ἴο δϑϑιϑδί {Π6 ᾿Αρκάδες, Υ!. 8. 19. ΘΧΠοΥΐ5 
1Π6 ΔΙΙΩΥ ἴο Ὀαίι16, ἯΙ. ὅ. 14. 41.6}15. ἃ ἀἰϊδίαγθαηοα 
ΔΙηοπρ (ἤθη, Υ]. 6. 8. αὐρθθ ἔμοῖὴ ἴο οὔδὺ Κλέανδρος, 
ΥΙ. 6. 12. οδ]πη5 {Π6ῚΓ γᾶρα ἀραϊηϑύ {Π6 Ρθορὶβ οὔ Βυζάν- 
τιον, Ν11. 1. 22, τἀκ65 ἰϑρᾶνο οἵ {πΠ6 ἅιηγ, Ν1]. 1. 40. 
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ἰβΒ β6ηΐ Ὁδοὸῖκ ὈΥ ᾿Αναξίβιος, 1]. 2. 8. ᾿Αρίσταρχος 
ΡΙοβ ἀραϊπβϑί ῃὶπη, ΝΠ]. 2. 14 ---16. ἢδθ ρο68 ἴο Σεύ- 
θης, Υ11. 2. 17. οοπάμποίβ 1η6 Ἕλληνες ἰο Σεύθης, αἵ 
{Ποῖ ον τοαμπαϑβῦ, Υ1]. 8. 7. 18 δπίθγίαϊηθα Ὀγ Σεύθης, 
ΜΠ]. 8. 1 --- 88. 15. γτϑργοδοῆῃθα ΒΥ βοπὶθ οἵ {Π6 ΔΥΤΩΥ, 
ὙΙΙ. 6. 7---ξ10. ἀοίδηαβ Ὠἰτηβοὶ Ν]]. 6. 11---88. τϑρ] 168 
ἴο Μηδοσάδης, ΥΤ]. 7. 4 ---10. ρογϑαδά68 Σεύθης ἴο ΡΔΥ 
16 Ἕλληνες, ΚΠ]. 7. 21----δ7. 18. ΘοΙΏρΡ6 116 ὈΥ ναηΐ ἰο 
8611 Ὠϊ5 Βοῦβθ αὖ Λάμψακος, ΥἼ]. 8. 2. 15. ΜῈ}} τθοαϊνε δ 
Πέργαμος, ΝΤΙ]. 8. 8. Ὀ6Β516ρ88 ᾿Ασιδάτης, Υ 11. 8. 11---19. 
τη8 Κ658 ὨϊπῈ ΡΥΙΒΟΠΘΥ ]ΓῊ 4}} Πὶβ ργορογίυ, ΝἼ]. 8. 22. 15 
ΨΘΙῪ ΒΟΠΟυΓΔΌΪΥ γθοοϊνϑα ὃὈγ {Π6 Λακεδαιμόνιοι, 11. 8. 28. 
6 δἴἴθγναγαβ τη 68 Ὧἃπ οἤδυϊηρ δ Δελφοί, ἰἴῃ ἢ18. οὐ 
ΠΆΤΠ6 ἃπα {παΐ οἵ Πρόξενος, Υ. 8. ὅ. 15 Ἔχ!]6α ἔτοιῃ ᾿Αθη- 
ναι, . 8.7. ὙΠ. 7. δὅ7. 86 {165 δὲ Σκιλλοῦς, ΘΓ ἢ6 
0114 5 ἃ ἰθρὶα το ἔλρτεμις, Υ. 8. 6 ---12. 

Ξέρξης, ἀοίεαϊοα Ὀγ 1πΠ6 Ἕλληνες ὈΥ 568 πᾶ ἰαηά, 11]. 2. 18. 
ἀἴζου 15 ἀθίδαϊ μ6 0118 [Π6 ραΐδοβ αἱ Κελαιναί, 1. 2. 9. 

Ο. 

Ὄδρυσαι, {ποὶΓ ΗΔ γ8 ἅτ ἀϊβογάθγθα, Ν11. 2. 82. {Π6ὺ δῖα 
Βαδ]εοῦ ἰο Μήδοκος, ΝἼ]. 8. 16. τηδηγ. οὗὨ {Π6 πὶ δββὶβί 
Σεύθης, Υ11. 4. 21. ΥἹΙ. ὅ. 1. 

᾿Οδρύσας, ΥἼ]. ὅ. 1. 
᾿Οδυσσεύς, ΝΥ. 1. 2. 
Οἰταῖος (Νικόμαχος). 
᾿Ολυμπία, Ν. 8. 7---11. 
᾿᾽Ολυνθίοι, Ἰδὰ ὃν Μένων, 1. 2. 6. 
᾿Ορόντης, ἃ Ῥεγδίδηῃ τοϊδίθα ἴοὸ [Π6 τουδὶ ἈΠ] γ, ΘΟΠΒΡΙΓῈ5 

ἀρδϊηβί Κῦρος, Ὀαΐ 18 ραγάἀοῃπαά, 1. 6. 1. σΟΠΒΡΙΓΕ5 ἀρδίῃ, 
Ι. 6. 2. 15 ἀοἰβοίεα, 1. 6. 8. 15 {τ]6δὰ Ὀγ [86 οἴ Π6Υ οοπι- 
τηδηάογ8, [. 6. 4--9Ὁ. δηά οοπαοιηποά το ἀρδίῃ, 1. 6. 10. 

᾿Ορόντης, ἴμ6 ΚἰπΠρ᾽Β 50η-1Π-]αν΄νὺ, 11. 4. 8. ΔΟΟΟΙΏΡΔΠ16Β ᾿Αριαῖος 
δηα Τισσαφέρνης, 11. 4. 9. 11. ὅ. 40. ΙΝ. 8. 4. ϑαῖγδρ 
οΟΥ̓᾿Αρμενία, 111. ὅ. 17. 10. 8. 4. 

᾿Ορχομένιος (Κλέανωρ). 
᾿Οφρύνιον, ΥἹ]. 8. ὅ. 

Π. 

Παρθένιον, ΥΊΙ]. 8. 1.21. 
Παρθένιος, ΚΝ. 6. 9. ΥἹ. 2. 1. 
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Παριανοί, ΥΤ]. 8.10. 
Πάριον, ΝΊ]. 2. 7----25. 

Παῤῥάσιος (Ξενίας ἃπα Καλλίμαχος). 
Παρύσατις, ἴῃ6 τποῖθοῦ οἵ ᾿Αρταξέρξης ἀπ Κῦρος, 1. 1. 1. 

Ἰονβ8 Κῦρος τηοῦο {Π8η ἢ18 Ὀγοίμου, 1. 1. 4. οὈίδ᾽ηΒ 5 
ΤῸ ]θαβ6, 1. 1. 8. 1Π6 ν]]αρθ8 Ὀθ]οηρὶπρ ἴο ποτ, 1. 4. 9. 
1 ΟΣ 

Πασίων, ἃ Μερδηδη, ΑΥΓν 5 δ Σάρδεις ΙΓ Βονθη Πυπάγοα 
τηθη, 1. 2. 8. ΒοΙη6 οὗ Π15 Βο] 165 ἰθᾶγα ἢΐτη, 1. 8. 7. ἢ6 
ἀοβοτίβ Κῦρος αἱ Μυρίανδρος, 1. 4. 7. 

Παταγύας, ἃ Ῥογδβίδηῃ [ΔΙ 0Π{Ὁ] ἰο Κῦρος, οἶναβ ποίίςβ οἵ 1ῆ68 
Κίπρ’ 5 ΔΡριΌΔΟΗ, 1. 8. 1. 

Παφλαγονία, ἀαϑβογαα, Κ΄. 6. 6. ῥΙυπάογεα Ὀγ {πε Ἕλληνες, 
Υ. 1. 1. ἀπάρϑν {π6 ρογειῃτηθηΐ οἵ Κορύλας, 1]. 8. 25. 

Πελληνεύς, Υ. 2. 1. 
Πελοποννήσιοι, ΥΙ. 2. 10. 
Πελοπόννησος, 1. 4. 2. 
Πέλται, ἃ οἰτγ ΠΟΙ Ξενίας ρου Ουπηθα τΠ6 Λύκαια, 1. 2. 10. 
Πέργαμος, ἃ ΟἸΥ οἵ Μυσία, ΝΠ. 8. 8, 22. 
Πέρινθος, Ν1]. 2. 8 --- 11]. 
Πέρσαι, ἴμ6 Ὀεδαΐν οὗ {Π6ῚΓ ψόιηθη, 11]. 2. 2ὅ. {Π6 51Ζ6 οὗ 

{πον Ὀον5, ΓΥ. 4. 16. 
Πίγρης, ἱπίεγργθίου ἴο Κῦρος, 1.2..17. 1.8. 12. 15 δΔρροϊηίρα 

ἰο οχίγοδίθ βοὴ οδυΓαρα 8 ΠῸΠῚ {Π6 τηυα, 1. ὅ. 7. 
Πισίδαι, Κῦρος ῥγαΐοηαβ ἴο ΤηϑΙῸ ἢ ἀρδϊπδί ἴποιη, ἰ. 2. 1 

[ΠΘΥ ἅττα {του Ὀ]ΘΒΟΠ18 ἴο 15 βαίγαρυ, 1. 9, 14. 11]. ὅ. 18, 
1Π. 11. 29. 

Πολυβώτης, δἃῃ ΑΥΠΘηΐδη οἀρίδίη, [δ ]κ6 5 ροββθββίοῃ οἵ ἃ νἱΠ]Π]ᾶρα, 
Υ.ὅ. 24. ͵ 

Πολυκράτης, ἃῃ ΑἰΠΘηΐδη, Δρροϊπίθα ἴο φοἸ]θοΐ 8ῃ1ρ5 δ Τρα- 
πεζοῦς, Ν. 1. 16. ΔοροΙηρδη168 Ξενοφῶν ἴο Σεύθης, 1]. 
ῷ.. 17. δάνίδβθ5 [π6 ρα ῃιβηπιοηΐ οἵ Ἡρακλείδης, Ἱ]. 6. 41. 

Πολύνικος, διη Ραββα άοῦ ΠΌϊ Θίβρων ἴο {Π6 “Ἕλληνες, 1]. 6. 
1, 99, 48. 11. 7. 18, δ6. 

Πόντος (Εὐξεῖνος), Ν. 6. 16. Υ. 7. 1ὅ. Ν]. 1.16. ΥἹΙ. 2. 4. 
ΥΙ. 4. 2. 

Πόντος (1Π6 σου ΓΥ ΠΘΔΥ {Π6 Εὐξεῖνος Πόντος), ΚΝ. 3. 2. Υ. 
6. 1. 

Προκλῆς, σον ὙΠΟ Υ οὗ Τευθρανία, βοῃ οἵ Δημάρατος, ἸΠΌΓΠῚΒ 1Π 6 
Ἕλληνες οὗ [π6 ἀφαῖῃ οὗ Κῦρος, 11. 1. ὃ. ρο65 ἴο ᾿Αριαῖος 
δη4 τοίαγηβ, ΠΠ|. 2. 1. Ὀγίηρβ δα ἴο Ξενοφῶν, Υ Π]. 8. 17. 

Πρόξενος, ἃ ΤΏΘΡαΠ, 11.1.10. ταῖβθθ ἸΠΤΌΟΡΒ. [ἴῸΓ Κῦρος, 
οἢ Π6 ρῥτοίοχὺ οἵ διῃρίουπρ {Π6πὶ ἀραϊηβέ {Π6 Πισίδαι, 
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Ϊ. 1.11. Ἰοΐπβ Πῖτὰ ἢ} 8 ἰτΌΟρ5, 1. 2. 8. ἰηνὶΐοβ 
Ξενοφῶν, [{Π1Π.1. 4. αὐΐοιηρίβ ἴο ΤΘΟΟΠΟΙΪΘ Μένων ἀπά 
Κλέαρχος, 1. ὅ. 14. 15 βίαι]οποα ἰπ θα 16 ποχί ἰο Κλέαρ- 
χος, 1. 8. 4. 15 ἰΓΘΔΟΠΘΓΟΌΒΙΥ 56] Ζθα ὈῪ Τισσαφέρνης, 1]. 
ὃ. 81. πὰ ραΐ ἴο ἀφδίῃ, 11. 6. 1. ἢ18. ομαγδοίθυ, 11]. 6. 
16 --- 20. 

Πυθαγόρας, ἃ Τ,ΔοΘαἀξογηοΠΐδΠ, ΘΟΙ ΤΆ ΠάΘΙ οὗ ἃ ῬοΙοροππηοθβίδῃ 
ἤδού ψῃῖοἢ αἰ θα Κῦρος, 1. 4. 2. 

Πύλαι; οπ {πΠ6 Εὐφράτης, ρα586αἃ Ὀγ Κῦρος, 1. ὅ. ὅ. 
Πύλαι (τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας), ἃ ρΡᾶᾷ885 [Ὠτουρἢ σὨϊοῆ Κῦ- 

ρος τπᾶιο 6 α ὑπορροβθᾶ, [. 4. 4. 
Πύραμος, ἃ ΤΟΥ ΟΥΟΒΒΘα Ὀγ Κῦρος, [. 4. 1. 
Πυῤῥίας, ἂπ Ατοδαΐδη οἀρίαϊπ, ΥἹ. ὅ. 11. 
Πῶλος, ΒΟ ΘΟ ΒΒ0. ἴο ᾿Αναξίβιος, 1]. 2. ὅ. 

ῬὌ. 

ἱῬαθίνης, βεῃηΐ ὈΥῪ Φαρνάβαζος »ἸΛ ἰτοορ5 ἀρσαϊπϑί {πΠ6 Ἕλ- 
ληνες, ΥἹΙ, ὅ. 7. 

“Ῥόδιοι, ἃ5 5|1Π 0.6 5 διηοηρ {Π6 Ἕλληνες, 111. 8. 16 --- 17. 
“Ῥωπάρας, σΟΥΘΥΠΟΙ οὗ Βαβυλών, ΥΤΙ]. 8. 25. 

ἐπ 

Σαλμυδησσός, ΥἼ]. ὅ. 12. 
Σαμόλας, ἃ Αοἤδοαη, 56ηΐ ἴο Σινώπη ἴοτ 581ρ05, Κ΄. 6. 14. Ἱ]. 

ὦ 1}. 

Σάρδεις, ἃ ΟἸΥ ψΠΟΓΘ Κῦρος ΟΟἸ]ΘοΐΒ ἃΠ ΔΓΙῚΥ ἃραϊηβί ἢὶ5 
Ὀγοΐδμου, 1. 2. ὃ. 

Σελινοῦς, ἃ τῖνεν βονῖπρ Ὁ. {Π6 ἰθιηρ]6 οὗ ΓΆρτεμις αἱ Ἔφεσος, 
ἃ Πα ἀποίμου πθϑι {Π6 [ΘΠ ρ1]6 ὈῈ1ΠῈ Ὀγ Ξενοφῶν, Υ.. 8. 8. 

Σεύθης, ἃ Κὶῃρ οἵ Θράκη, ΡτΟρΡΟΒ685 ἴο {ῃη6 Ἕλληνες ἴο Θπίρου 18 
Βούγιοο, 11. 1. ὅ. ΝΠ]. 8. 25. 18. νἱβιίδα Ὀγ Ξενοφῶν, 
ὙΠ]. 2.17. δῖ5 Ὠἰβίουυ, ἿἼΙ1. 2. 82. δ ρίνβ δὴ δῃΐξεγ- 
ταϊητηθηΐ το 16 ἰδαάθυβ οὕτηθ Ἕλληνες, Υ ΠΠ. 8. 1 ----88. 
08115. {Π6 ᾿Αθηναῖοι Ὧϊ58 Κίπδιηθη, ΝἼ]. 2. 81. ὙΠ], 8. 89. 
ΤῊΔΙΌ 65 ψ] ἢ τῃΠ6 Ἕλληνες, ΝΠ]. 8. 40 ---48, ὈΌΓΠ5 8016 
γ]Π]αρο8, 11. 4.1. ρα Π5 ῬΥΓΙΒΟΠΘΓΒ ἴο ἀρδίῃ, Υ1|. 4. 6. 
ΡᾶΥ5. ἴπ6 οὔϊοθυβ, ὈὰΓ 4068 ποί σῖγα δπουρῇ ἴο {Π6 80]- 
αἴοτβθ, ΥΠ|. ὅ. 2---9. 5 ρῥγοϊυάϊοθα ὈγῪ Ἡρακλείδης 
αραϊηβ Ξενοφῶν, ΥΠΙ|. ὅ. 7---8. ὩΡΥΘΩ5 ἴο οἷν Ρ {6 
Ἕλληνες ἴο {πΠ6 Λακεδαιμόνιοι, 1.6. 8. 15 Ρογβαδαοα ὈγῪ 
Ξενοφῶν ἴο σἶνε πΠ6 Ἕλληνες {Π6ῚΓ {1}} ρᾶγ, ΥΠ|. 7. δ5. 
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ἄοοβ ποῦ ρουοσιη ἢΪβ ῥγοπηἶβα ἰο Ξενοφῶν, ΥΤΠ]. ὅ. 8. 
ΥΙ]. 6.ὄ 18. ΝΠ]. 7. 89. θυΐ ψ βῆ 65 ἴο ρούβαδάβ Ὠΐτη ἴοὸ 
Τοιηδῖη ΜΙ ἢϊπ), 1]. 6. 48. ΝἼ]. 7. ὅο0. 

Σηλυβρία, 11. 2. 28. ΥἼ1. ὅ. 15. 
Σικυώνιος (Σωτηρίδης). 
Σιλανός, Δ Ατηργδοϊοί βοοίμβαγου, του θα Ὀν Κῦρος, οἡ {Π6 

ΔΟΘΟΙΙΡ ΙΒῃτηθηΐ οὗ ἃ ῬΥΟΡΠΘΟΥ, ἴ. 7. 12. Ν, 6.16. Πα 
ἸΠΙΌΓΤΩΒ {Π6 50] α1ο 5 {Πα Ξενοφῶν ἱπίαη 45 ἴο Ὀ011α ἃ οἰΐγν, 
. 6. 17 [ἰΒ τῃγθαϊεπϑα ὈΥ {Π6 διίην ΜΙ ΡαΠΙΒΗτηθηΐ 1 
ἢ6 ἀδβογίβ τῃθιῃ, . 6. 84. δβϑοᾶρθβ ἤοπι Ἡράκλεια, 
ΥΙ 2512} 

Σιλανός (Μακέστιος), ἃ γουΐῃ, σῖνεβ {Π6 βῖρῃδὶ σι] ἢ ἃ {τυατηρεί, 
ΥἹΙΙ. 4. 16. 

Σινώπη, ὃ. ΟἸζγ ἴῃ Παφλαγονία, ἰοαπα ἃ ὈΥ οἰ(1ΖΕΠ5 οἵ Μίλητος, 
ΥΙ.1. 1δὅ. β6ηά8 ἃ {ῃγθαίθηϊηρ' πιθϑβᾶρα ἴο {πΠ6 Ἕλληνες, 
Υ. ὅ. 12. τϑοθῖνθβ [Π6πὴ ψ6]], 1. 1. 15. 

Σιτάλκας, ἴΠ6 Πδιη6 οὗἉ ἃ βοῃρ, ΠΟΘ 18 Βαηρ᾽ ὈΥ {Π6 Θρᾷκες, 
ΥΙ;.1.0: 

Σιττάκη; ἃ ΟἸΤΥ οἡ 1Π6 Τίγρης; Ραβ8θά Ὁγ 1Π6 Ἕλληνες, 11. 4. 18. 
φὴς τα ἃ ΟἿἿΥ ὩρᾶΡ ᾿᾽᾿Ολυμπία, [Π6 ταβίάθηοα οὗ "Ξενοφῶν, 

θοῇ: 
τον ΔΙΌἢοΥ5, Π]. 4. 15. 
Σκυθίνοι, ἃ Ρ6ΟΡ]6 πθᾶῦ {πΠ6 Χάλυβες, Πτουρἢ ΠΟΒ86 ΘΥΥΙΟΥΥ͂ 

1Π6 Ἕλληνες ρΡ8885, ΙΥ͂. 8.1. 
Σμίκρης, ΘΟΙπΠηΆΠΑΘΙ οὗ ἃ ὈΟὰγ οὔ ̓Αρκάδες, ΚἰΠ6α ὈῪ 188 Θρᾷ- 

κες, 9. 4. 
Σόλοι, ἃ ΤηΔ 1 Π|6 ον οὗὨ κὰν 1. 2. 24, 
Σοῦσα ΤΠ ἃ. 5: ΠῚ 8. 10: 
Σοφαίνετος, ἃ ϑίγηρῃδ]δη οἵ ᾿Αρκαδία, οἷπ5 Κῦρος ΜΠ ἃ 

1πουβαπα τππθῃ, 1. 2. 8. 1. 2.9 ρο68 0 πηδϑί ᾿Αριαῖος, 
1. ὅ. 87. ΤΥ. 4. 19. 8814 ἴο Ὀ6 οη6 οὔ [Π6 οἰἀδϑύ ρεῃθ- 
γΆ15, Υ. 8.1. ΥἹ. ὅ. 18. πρα [Ὸγ περ] θοίπηρ ἀαΐγ, Υ. 8.1. 

Σπαρτιάτης, ΤΥ. 8. 2ὅ. 
Ἀπ’ ππν 18 ϑεηΐ ὈΥ Φαρνάβαζος αραὶπϑὶ 16 Ἕλληνες, Ί. 

Ξη: 
ἀνγειμ τα οδρίδίϊη οὔ Ππ6 Κρῆτες, Ι΄. 2. 28. 
Στυμφάλιος (Σοφαίνετος). 
Συέννεσις, Κίηρ οὗ Κιλικία, 1. 2.12. ὙΠ. 8. 25. δυάδα. τς 

Ρᾶ85 δραϊηβί Κῦρος, 1. 4. 4. οἡ Ποαγὶπρ' {πα΄ Μένων 15 ἴῃ 
Κιλικία, ἢ6 Ἰοᾶγαϑϑ [Π68 ΡᾶΒ8, 1.2. 21. οἢ {Π6 ἀρργοόδοὴ οὗ 
Κῦρος, Πα ᾿οανββ Ταρσοί, 1. 2. 24. Ὀαΐ 15 Ρεγβυδαδα ὈΥ͂ 
15 ψ]ἴ8 το τοίυγῃ, 1. 2. 26. γϑοϑῖνθϑ ὑγθϑθηΐβ ΠῸΠπὶ Κῦρος, 
ΤΥ, ᾿ 

Δ δῶν ον τα ἀντ 
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Συρακόσιος (Σωκράτης). 
Ξυρία, 1. 4.4---Θ. ἀηά ον {Π6 ρονογππηθηΐ οἵ Βελεσυς, 11.8.28. 
Σύροι, ΜΜΟΥΒΏΙΡ ἄοναβ δηα ἤ8Π68, 1. 4. 9. 
Σωκράτης (᾿Αχαιός), Ἰδᾶν658 Μίλητος, Δηα ΔἰΥῖν 8 δ Σάρδεις 

αἱ να Ὠυπαγρα τηθῃ, 1. 2. 8. 15 τἀ κθὴ ὈγῪ Τισσαφέρνης, 
11. ὅ. 81. πὰ ρυΐ ἴο ἀφίῃ, 11. 6. 1. 18 ομαγδοῖθυ, 11. 
6. 80. Ἷ 

Σωκράτης (Συρακόσιος), Ἰοὶπ8 Κῦρος ΜΙ (Πγθ6 Πυ Πα Γ α ΠΊ6Π, 
1.2. 9. 

Σωκράτης, ᾿Αθηναῖος, 15 οΘοηδα]οα ΡΥ Ξενοφῶν, ΜΙ ταραγὰ το 
ἢ15 Ἔδχρϑαϊοῃ, Π1Π1.]. ὅ. ἢΪ8 δᾶάνϊοθ, 11Π1.1. 7. 

Σωτηρίδης, ἃ ϑ΄᾽οΥΟΠΐδη, ΓΟΡΓΟΔΟΙ65 Ξενοφῶν, {Π1. 4. 46, 

ἐν 

Ταμώς, 8ἃη ἀισυρίϊδῃ, ἸοῖπΒ Κῦρος ψὶ1}} ὑνθηΐγ-ῆνθ 5}1ρ8, 
σι ἢ τ ΒΙοἢ Π6 μαα Ὀθθη Ὀαβιθρίηρ Μίλητος, 1. 4. 2. τῃ6 
ἔλι Ποὺ οἵ Γλοῦς, 11. 1.8. 

Ταόχοι, ΒΕΥγ6 Τηρίβαζος ἃ8 ΤΠ ΘΓ ΘΏΔΙ168, ΠΥ. 4. 18. γταϑὶϑὺ {Π6 
Ἕλληνες, ΓΥ. 6. ὅ. ἃ ἴοτί οὗ {Π6ῚΓγ5 15 ἑάκϑη, ΕΥ̓. 7. .1---16. 
1η6 ἀείδπαθυβ ἀθϑίσου {μϑιηβοῖνοθ, Γ΄. 7. 18 ---14. ποΐ 
ΒΕ] 6οὐ το 1Π6 Κίπρ, Υ. ὅ. 17. 

Ταρσοί, ἃ οἰΐγ οὗ Κιλικία, οη [Π6 Κύδνος, [. 2. 28. 
Τεμενίτης, ΤΥ. 4. 15. 
Τευθρανία, 11. 1. ὃ. 1]. 8. 17. 
Τηλεβόας, ἃ 5108} Υἶνον οὗ ᾿Αρμενία, ΤΥ. 4. 8. 
Τήρης, ΔΠ δἃπορϑβίου οὔ Σεύθης, 11. 2. 22. 5ο0η οἵ Οδρυσας, 

ὙΠ ΡΣ Ὶ. 
Τηρίβαζος, 5αΐταρ οἵ ᾿Αρμενία, δηα σονοῦποῦ οὗ [Π6 Φασιανοί 

δηα Ἕσπερῖται, ἃ ἴἀνουγιία οὗἩ {Π6 Ἰζίηρ, ΤΥ. 4. 4. ὙΠ]. 
8. 26. τη 68 ἃ ἰτϑὰΐυ ψ ἢ τη6 Ἕλληνες, ΙΝ. 4. 6. ΙΝ. 
ὅ.1. ῬΙοίβ ἀραϊηβὲ ἴμθιῃ, [Γ. 4. 18. ἢ]8 ἰθῃΐ 15 [Δ Κθῃ, 
ΙΝ. 4..9ῃ. 

Τιβαρηνοί, ἃ πδίϊοη ἴῃ Πόντος, ῆΟ πηᾶκα ἃ ἰϑᾶσιια ψ] ἢ {Π6 
Ἕλληνες, Ν. ὅ. 1--- 8. ΤΠ6. ἅτ ἱπάβρεπαθηΐ οὔ {η6 Κίηρ 
οὔτΠ Πέρσαι, ἼΊΙ. δ. 2. 

Τίγρης, ἃ Υἶνοῦν τὶ βίηρ' ἴῃ ᾿Αρμενία, ΓΝ. 4. 8. Ἰοϊποα ὈῪ οδη8]5 
ἴο {π6 Εὐφράτης, 1. 7. 1ὅ. ῬΑ 558806 ΟΠΪν ἴῃ Ὀοαίδ, 1. 2.8. 
οἸΌΒ564 ὈΥ {με Πέρσαι, 11. 4. 14. ἀπὰ Ὀγ {πΠ6 Ἕλληνες, 
Η. 4. 24. 

Τιμασίων, ἃ [)αγἀαπίαη, οἰοοίοα ἴῃ [Π6 ρ]αοα οἵ Κλέαρχος, 
11... 1. 47. 15 οπθ οἵ {Π6 γουηροδί ἰρδάριβ, 111. 2. 87. 
Πα 5βεγγβὰ σι Κλέαρχος ἃπα Δερκυλλίδας, ἴῃ Φρυγία, 
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Ν. 0. 24. αἰϊζειηρῖβ ἴο ργθνθηΐ Ξενοφῶν ΠΌΤ ἐουηαϊηρ ἃ 
οἷΤγ ἰὴ Πόντος, Ν'. θ6. 19 ---21. σοϊπιηδηαβ ῃ6 οδγΔΙΤΥ, 
ΝΙ. 8. 22. ΥἹΙ. ὅ. 28. τϑιηδῖηϑ ψΊῈ ὉΠ6 ἀυτην, Υ Π.. 2. 1. 
Ὑ]5Π65 ἴο ΟΓῸ58 ἴτοιῃ Βυζάντιον ἴο ᾿Ασία, Ὗ 1. 2. 2. τοοοῖγοϑ 
βοιηθίῃϊηρ ἔγοτη Σεύθης, 11. ὅ. 4. Βροῶκβ Ποπούγδθὶν οὗ 
Ξενοφῶν, ΥΤ]. ὅ. 10. 

Τιμησίθεος, 8. ταδῃ οὗ Τραπεζοῦς, {γδαΐ8 ἴῸΓ {π6 Ἕλληνες ψ]Ὲ 
1η6 Μοσσύνοικοι, Υ. 4. 1 ---4. 

Τισσαφέρνης, 5068 ὉΡ ψ]ἢ Κῦρος ἴο Δαρεῖος, 1. 1. 2. οα]υτη- 
πΙαίοβ Κῦρος, 1. 1. 8. Ραυΐβ ἴο ἀθδίῃ βοῖηβ, δηα Ὀδηΐ5} 65 
οἴποτϑ, οὗ {Π6 Μιλήσιοι, 1.1.7. ἢϊο5. ψ ἢ Π18 αν ΑΙΓΥ ἴο 
16 Κϊηρ, 1. 2. 4. τϑοϑῖνϑβ [Π6 οοτῃηπηδηα οὐ γα μαπατϑα 
1ῃουβαηά τηθῃ, 1. 7. 12. ἸπίΌγπη5 {πΠ6 ΚΊηρ Παΐ 1πΠ6 Ἕλ- 
ληνες ἢᾶνα οοπαμπογαά, 1. 10. ὅ. ρῥγοίδβδϑθθ ροοα ψ}}} ἰο 
1Π6 Ἕλληνες, 11. 8.18. τηᾶῖκο8 ἃ γεαῖυ τι {Ποτη, 11. 8. 
26. αἰιοπηρίβ ἴο ΤΟΊΟΥα ΓΠ6ΙΡ ΒΌΒΡΙΟΙΟηΒ, 11. ὅ. 16. 
ὉΥΓΘΔΟΠΘΓΟΌΒΙΥ 561Ζ68 ὉΠ 6 ὶγ Ιοδάουβ, Π1. ὅ. 82. αὐἴδοῖκβ [Π6 
Ἕλληνες, 111. 4. 18. 1η6 Λακεδαιμόνιοι τη κα γγᾶν ἀρδϊηϑί 
μῖηι, ΥἹ]. 6. 1---. ΝἼΙ. 8. 24. 

Τολμίδης, δἀῃ Ε]ΘΔΠ, {π6 Ὀαϑὺ οὐἱϑι διηοηρ [ῃ6 ἴΤΟΟρ5 οἵ Κλε- 
αρχος, 11. 2. 20. 111.1. 46. Υ. 2. 18. 

Τράλλεις, ἃ ΟἸΓΥ ἴῃ σΠΙΟἢ [Π6 [ΔΠ}11165 οὗ Ξενίας ἀηα Πασίων 
᾿ϊνβά, 1. 4. 8. 

Τρανίψαι, ΝῊ]. 2. 82. 
Τραπεζοῦς, ἃ ΑΥ̓́ΘΕΚ οἰΐγ, οη τῇε Πόντος Εὐξεῖνος, πα ἃ ΘΟἸΟΠΥ͂ 

ἴγτοιη Σινώπη : ΤΕΔοΠΘα ὈΥ̓͂ {Π6 Ἕλληνες, ΤΥ. 8.21. {τὶ- 
Ὀυΐαῦγ ἰο Σινώπη, Υ. ὅ. 10. 

Τρφάς, Ν. 6. 24. ΥἼΙ]. 8. 7. 
Τυραῖον, ἃ Οἷἵν ψΏδΓΘ Κῦρος ὕΕνΙΘΥΒ ὮΪΒ ΔΥΤΩΥ, 1. 2. 14. 

Ἴ 

Ὑρκάνιοι, 8Υ6 δια ρ]ογθά Ὧ5 ΤΠΘΙΌΘΩΔΥΥ ΟΔΥΑΙΤῪ ὈΥ {πΠ6 Κίηρ, 
ὙΠ. 8. 1ὅ. 

Φ. 

Φαλῖνος, ἃ τοῖς, βθηΐ Οἢ 8ῃ ΘΙΠΌΔΒΒΥ [0 15 ΘΟ ΤΉ Θη, 
ἤτοιῃ {π6 Κίηρ, "1. 1. 7. δάν 568 [ῃθπὰ [0 βυσγθπα εν, 1]. 
ἸΠΠ 1ῸΣ 

Φαρνάβαζος, Υ. 6. 24. ϑαῖγαρ οὗὨΈΠ6 Βιθυνοί, Υ1]1. 8, 2. ἢΪ8 
σΔνΔΙΤῪ δἰίδοκ [Π6 Ἕλληνες, ΙΥ͂. 4. 24. 18 [ΤΟΟΡΒ ΔΘ 
ἀοίξαϊοα, ΥἹ. ὅ. 26 ---81. ἢξ τεαμδβίβ ᾿Αναξίβιος ἴο 



ΙΝΘΌΕΣ. 347 

τοῖηονα {πΠ6 Ἕλληνες ἴτοτη ᾿Ασία, 1]. 1. 8. θαὰΐ αἴοτ- 
νγαγὰ 5 Πορ]θοίβ Βὶπι, 11. 2. 7. δἀπὰ ἰγεαῖβ στὰ ᾿Αρίσταρ- 
χος ΥἹ1. 2.7. 

Φασιανοί, ἃ 6. 566 Ὀγ {πΠ6Ὸ Ἕλληνες, Υ. 6. ὅ. ἴῃ {Π6 Βα ΊΓΔΡΥ οὗ 
Τηρίβαζος, ΥἼ]. 8. 26. 

Φᾶσις, ἃ τῖνον τθδοῃθα Ὀγ {πΠ6 Ἕλληνες, ΙΥ͂. 6. 4. 
Φιλήσιος, δὴ Αοἤδρδη, οἰθοίθα ἴῃ ρας οἵ Μένων, 11..1. 47. 

βαϊ]α ἴο Ὀ6. οπ6 οὗ {ῃ6 οἱἀβϑὲ ρββῃῆουα]β, Υ. 8.1. βρϑδκβ 
ἀραϊηδὺ Ξενοφῶν, Υ. 6. 27. 158 ἤποα ἴογ ἀβῇἤοίθμπου ἴῃ ἢΪ8 
δοοουηΐδ, Υ. 8.1. 5θηΐ ὈΥῪ Ξενοφῶν ἴο ᾿Αναξίβιος, ΥἼ]. 
1. 82. 

Φιλόξενος, ἃ ῬεΙ]Θπΐδη, 15 οη6 οὗ [Π6 ἔὈγθπηοϑβὺ ἴῃ βίουτηϊηρ {Π6 
οτί οὔ [Π6 Δρίλαι, Υ. 2. 1ὅ. 

Φοινίκη, ἱτανογβθα Ὀγ ᾿Αβροκόμας, 1. 4. ὅ. υπάογ 1Π6 ρογογῃ- 
τηθηΐ οὗ Δέρνης, Υ11. 8. 9. 

Φολόη, Υ. 8.10. 
Φρασίας, δι Αἰμοπίδη οδρίαϊη, ΥἹ. ὅ. 11. 
Φρυγία, Ν. 6. 24. ἿΙΙ. 8. 28. 
Φρυνίσκος, ἃῃ ΔΟΙδδΔἢ σΘΠΘ͵ΙΆΙ, ΓΟΠηΔῖΠ5. Μ] ἢ (Π6 Ἕλληνες, 

Ὑ11.2.1. νΊβηθ5 ἴο τηᾶγοὴ ἴο Σεύθης, 11. 2. 2. τϑοοοῖγθϑ 
βοιηθίϊηρ ΠΌτη Σεύθης, Υ 1]. ὅ. 4. Ὀ6ᾶγ8 Ποπουγδῦ]6 [685- 
ΕἸΠΊΟΠΥ͂ ἴο Ξενοφῶν, ΥΠ]. ὅ. 10. 

Φύσκος, ἃ ΥἶνεΥ οτοββθα ὃν {πῸ Ἕλληνες, 11. 4, 25. 
Φωκαΐς, 1. 10. 2. 

Χ. 

Χαλδαῖοι, ἃ παϊϊοπ ποῖ Βιδ]εοί ἰο {ῃ6 Κίηρ οὗὨ {ῃ6 Πέρσαι, 
Υ.δ.17. ὙἹΙ. 8. 26. βεῖνβ [ὉΓ ρᾶγ ἴῃ ἢϊβ ὅσην, [Υ͂. 8. 4. 

ἜΡλΑΝ ἃ τίνοσ, [Π6 β5ἢ οἵ νν ΒΙοἢ ἃγθ ψουβῃρρϑα Ὀγ 188 Σύροι, 
«49: 

Χάλυβες, ἃ ΡΘΟΡΙΘ ΠΘΔΓ ᾿Αρμενία, ΤΥ. ὅ. 84. ποῖ 5υ]θοΐ ἴο 
186 Κίηῃρ οὔ πε Πέρσαι, 1]. 8. 26. ΤΠ6Υ βοῦν Τηρίβαζος 
88 ΤΩΘΙΌΘΩΔΙΙΕΒ, ΠΥ. 4. 18. {ΠΥ τηθῆδοθ {Π6 Ἕλληνες, 
ΤΥ, 7. 17. ἀδβογιρίίοῃ οὐ ἐπεὶτ δυτηουγ ; {Π6ῚΓ σουτᾶρα, 
ΤΥ ΙΒ: 

Χάλυβες, ἃ ΡΘΟΡ]8 ἰῃ Πόντος, βυ)]θοῦ ἴο {ῃ6 Μοσσύνοικοι, 
{τᾶἀ6 1ῃ ἴγοη, Υ. ὅ. 1. 

Χαρμάνδη, ἃ ἴάαῦρα ΟἸΤΥ οἡ {86 Εὐφράτης, 1. ὅ. 10. 
Χαρμῖνος, ἃ [,Δοοπίδηι, ΔΙῚ ὈαΒβδάοῦ ἔτοτη Θίβρων ἴο {6 Ἕλλη- 

νες, 11. 6.1. 15 δηΐεγίαϊποα ὈΥ Σεύθης, Υ1]. 6. 8. δρεᾶκ58 
ἴον Ξενοφῶν, 1]. 6. 89. ΥἹΙ. 7. 18, 1ὅ, ὅθ. 

Χειρίσοφος, ἃ 1,δοραἀδοιηοπίδη, Ἰοἰη8 Κῦρος αἱ Ἰσσοί, 1. 4. 8. 
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18 βεπΐ ὈῪ Κλέαρχος ἰο ᾿Αριαῖος, ΠῚ 15, ἀμοτ, χῶ..1: 
5. ΔΌβθηϊ οἡ ἃ ἴογαρίηρ βυρθαϊοη,. Π. δ. 87. ρταΐβββ 
Ξενοφῶν, 1[Π1..1. 46. εῃποουγᾶραθ ἴΠ6 βο]άϊθγβ, ΠΠ. 2. 2. 
ΔΡΥΘ65 ψι ἢ Ξενοφῶν, 1Π1. 2. 88. β6πᾶβ Ξενοφῶν ΟῊ δῇ 
Ἔσχρρβαϊίοη, δηα [Ὁ]]ονν5 15 δάνϊοθ, 1]. 4. 58---48, συδτ- 
615 ΟΠ66 ΟὨΪΥ ΨΙ τη; {ἢ 6 γΘᾶβοη, ΤΥ͂. 4. 8. 6115. ἃ 
ΘΟΌΠΟΙ] ΜΠ ταραγα ο αἰΐδοκιπρ {Π6 ΘΠΘΙΩΥ ΠΟΘ [ἢ6 
Φᾶσις, ΤΥ. 6. 7. ΒρΘαἰκ5. γεργοδο αν οὗ {π6 ᾿Αθηναῖοι, 
ΙΥ.6.16. 56η45 πηθῃ ἴο ΘΘΟΟΌΡΥ 8ο0ῖη6 Βαϊρῃΐ5, ΓΥ. 6.20. 
58 ΟΓΠἤσ685 θοίοτα τηϑγοῃίηρ, ΠΥ. 6. 28. αὐΐδοῖκβ {Πς οἰΐγ οὗ 
τῆς Ταόχοι, ΤΥ. 7. 2. ρΙΌΡΟΒΕ6Β ἴο 581} ἰο ἢϊδ Ἰθηα 'Ανα- 
ξίβιος, ἴο γβαυδϑῦ βοῖὴθ 581ρ5, Υ.. 1. 4. θαΐ τϑίατηβ τι ἢ- 
οὐΐ βποσθββ, 1. 1. 16. 15 εἰθοῖθα φοϊητηδηαδι-ἰ π-οὨϊοῦ 
Ὁν {ῃ6 Ἕλληνες, ΥΙ. 1. 82, {ῃ6 Ἔχρίγαίοη οἵ Πὶ5 οϑοθ 
ἴῃ ἃ ἵδνν ἀδυβ, 1. 2. 12. 6 ἴθ, Υ1. 4. 11. 

Χεῤῥόνησος, δ! ἈΙΙΩΥ 15 τηδἰηΐαϊποα {ῆθγα ὈῪ Κῦρος, 1. 1. 9. 

Χῖος 

Νέων δ ν]865 [Π6 Ἕλληνες [0 ἸπΥοἢ ἴπογο, 11. 2. 2. 118 
ΘΓ ΉΠΠΥ ἀπα ργοβρογυ, Υ. 6. 26. 
( Δριστέας). 

Χρυσόπολις, ἃ ΟἸἐΥ Πρ} Καλχηδών, Υ]. 6, 88. Νἢ,,1.1. 

ΡῚ 

Ψάρος, ἃ Υἶνεῦ ογοββθὰ ὃν Κῦρος, Ϊ. 4.1. 

Ώ. 

Ὦπις, ἃ στοαΐ ΟἸΓΥ οα {Π6 τῖνοῦ Φύσκος, Π 4. 2ὅ. 

ΤΟΝΤΟΝ: 
ΡΕΙΝΎΕΙ ΒΥ 2. ὙΕΚΤΒΕΙΜΕΚ ΑΚ 60. 

ΟἸΚΟῦ5 ῬῃΑΘῈ; ΕἸΝΒΒΌΚΥ ΟἸΚΟΙ 5. 
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